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٣ فِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلماملفِصح املُ

 صلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
احلمد هللا الذي خلق فأتقن وأحكم، ورزق فأحسن وأنعم، وأنطق حبمده فامنت 

 باحلنيفية السمحة فأرشد وعلَّم، وصدع مبا أمر به فكمل ومتم، وأهلم، وبعث حممداً 
 أرتقي أفْالك  وشرف وكرم، وبعد فلم أزلْ فأوثق وأبرم، )١((...)وشد من عرى 

املعايل فلكاً ففلكاً، وأختري ملوك الزمان ملكاً فملكاً، فلم يشافه بصري، ومل حيقق لعزي 
أعز سلطاناً وال أمحد عنواناً من موالنا وسيدنا السيد األجل السعيد املظفر املؤيد، األمثل 

احم، ناظم كلمة األعدل األوحد، التقي العامل العامل، سليل األكارم، مسدي الصنائع واملر
التوحيد وقد كانت، ومشيد ما وهي منها وقد آضت، لواله على شفى األمري األجل 
ااهد املنصور أبو زكريا حيىي ابن الشيخ األجل ااهد املقدس املرحوم أو حممد عبد 
الواحد ابن الشيخ ااهد أو حفص مانع دية الدولة وكافلها، ورافع راية امللة وحاملها، 

 أسباب املكارم، وقاطع أرباب املظامل، الذي أشرقت أنوار احلق لبصريته، فائتم ا واصل
بني فضيليت البأس )٢(كلةواقتدى، وسلك سبيل املتقني فتأسى واهتدى، ومجع غري ت 

والندى، مل يضع التواضع من جالله وعظمه وال نـزع السماحة عن مألوف حلمه 
ار، ـبصار، وجنزت سعوده عن املؤازرين واألنصوكرمه، متلكت حماسنه األمساع واأل

 األزمان )٣()بأنواره( سريرته؛ فساعدته بإذنه األقدار، حىت تزينت - تعاىل -وأخلص هللا 
واألعصار، واستوت بعدله املفاوز واألمصار، وخطبت مبجده األقالم والسيوف، 

مت مساحته الداين ، وع)٤((...) يف أجياد األيام قالئد وهي يف وأصبحت أفعاله الغر
والقصي، وذللت مهابته اجلامح والعصي، وشد اهللا أزر الدين منه بأمضى حسام، وعمر 
غيله بأبسل ضرغام، ومد البالد بأحىن كافل على ملة اإلسالم، مد اهللا مداه وكبت عداه، 

                                     
 

 .طمس باألصل )١(
 ).وكل(اللسان . العاجز الذي يكل أمره إىل غريه: التكلة) ٢(

 .طمس باألصل، ولعل الصواب ما أثبت )٣(
 .طمس باألصل )٤(
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  غربته، فاحلق أحق )١()مهجور(هذا وإن كنت شاسع الدار نائي املزار،مقصي سطوته 
) بغرب قطره( يتبع، وألنف احلاسد اجلدع، مع أنه عنصر افتخاري ووسيلة إعظامي )٢()أن(
 وإكباري، ومل أزل أشعر نفسي الرجوع إىل خدمته، والتشريف باالعتزاء حلوزته إىل )٣(

 وجرت رحى احلوادث كَلْكَلَها، وسلكت حدأة ،أن قارب شعوب، وسلب لب املوهوب
 أمارات املنية، فجمعت هذا الكتاب )٤()عشبت(د أمنية واهلرم مسلكها، فصار املقصو

 لرمسي، وملا مل أزل يف أيام شريف باإلقامة يف احلضرة خلزانته الشريفة تشريفاً المسي وإبقاًء
السنية، ومثويل بني يدي تعليم اهلمة النفسية السنية أشاهد منه االعتناء بتفسري األلفاظ 

املعاين الغامضة اخلفية؛ بعثين ذلك على حتبري هذا الكتاب وتصنيفه  نيالنبوية، واالهتمام بتبي
وتقريظه خلدمة مقامه األعلى وتشنيفه، والغرض منه تبيني معىن احلديث وغامض معناه، 

) ب-٢ق (ورد كل لفظ إىل أصله من كالم العرب ومبناه، نافياً عن فصاحته بأعظم 
 علماء )٧((...)يدته عن أئميت األعالم  حسبما ق)٦((...) التغيري والتحريف )٥((...)

اإلسالم، وجعلته موضوعاً على صحيح اإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج؛ إذ هو من 
أجل الكتب اليت تدارستها صغرياً وكبرياً، وأنعمت فيها النظر كثرياً، ومل أذكر أمساء الرواة 

 من أن يقع من أوهامهم كذكر اختالفهم عمداً مع االختصار على الستر ونصحاً لألئمة
وإعفاء من اإلذاعة والتشرف بكمال متعذر يف حق املخلوق، وأحرى الناس باإلغضاء عن 

 : ورتبت األلفاظ على حروف املعجم، ومسيته،سابقه املسبوق
 )).املفصح املفهم واملوضح امللهم ملعاين صحيح مسلم((

                                     
 

 .أصاا بعض الطمس، باألصل )١(
 .تكررت باألصل )٢(
 .كذا باألصل )٣(
 .أصاا بعض الطمس، ولعل املثبت هو الصواب )٤(
 .لطمس باألص )٥(
 .طمس باألصل)٦(
 .طمس باألصل)٧(
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حاطة بالقليل بلْةَ ويف كل حال أنا معترف بالقصور والتقصري، والعجز عن اإل
الكثري، فرحم اهللا امرأ إن وقف به النظر على صواب أذاعه وشكره، وإن عثر به على خطأ 

 .ستره وغفره
 ٍأسأل اإلرشاد لصاحل األعمال، والعصمة يف املعتقد واألقوال - تعاىل -واهللا 

التكال، والصالة واألفعال، واحلمد هللا الذي له احلول والقوة، وبه املعونة والتوفيق وعليه ا
ى الثناء على اهللا بأفضل من الصالة عليه يف االفتتاح واخلوامت على رسوله حممد الذي ال يقفَّ

 .من األعمال، وهذا حني ابتدائي، وباهللا العظيم أهتدي وأستعني
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 حرف اهلمزة
 مل )١()مستأنف(بضم اهلمزة والنون أي )) وأن األمر أُنٌف (( :قول حيىي بن يعمر

 روضة أُنٌف إذا كان مل يرع: بقَدر وال علم؛ تعاىل اهللا عما يقول الظاملون، من قوهلميِسر 
األرض : وأرض أَِنيفَة وهي أُنف. وأَنفَت النعم إذا أكلت نبتاً مل يؤكل بعد. نبتها بعد

ضت عر((: وقوله.  أي الساعة))إن كدمت آِنفًا لتفعلون((: وقوله.  تسرع النبات)٢()منبتة(
 .وكأس أُنف إذا كانت مل تشرب قبل.  كذلك))علي اجلنة والنار آنفاً

، وقد )٣()آِفق(اجللود، مجع أَِدمي، كأَِفيق و:  اَألدم))فجمعهم يف قبة من أَدم((وقوله 
 .أَدم مجع آدمة: مجع على آدمة، كرغيف وأرغفة، وكَثيب وأَكِْثبة، وقيل

: ، ومجعه أَدمان، واُألدمة االسملناسهو من ا)) آدم: ((قوله يف صفة موسى
 مسي آدم؛ ألنه صوّر من أدمة : السمرة، وقيل يف اسم أبينا إنه منون من هذا، وقيل

 .)٤(األرض
 من اإلمث جالتحر : - بتشديد الثاء - التأَثُّم ))فأخرب ا معاذ موته تأثًُّما((: قوله

والتخوف، وتأمث إذا حترج عن اإلمث وكف. 
: أبق يأِْبق إباقًا إذا فر، وتأَبق: الفرار، يقال:  يريد فر، واإلباق))أميا عبد أبق((: قوله

 .احتبس: تر ويقالتاس
 . أي أنا كفيل به حىت أمجعكم خربه))أنا لكم به((: قوله
الثقل والذنب، : اإلصر]. ٢٨٦:البقرة[﴾والَ تْحِملْ علَْينا ِإْصًرا﴿:  تعاىلقوله

 .العهد: إلصر يف غري هذاوا
القوة، ورجل :  يريد يقوي، واَأليد))إن اهللا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر((: قوله
 .قوي: أيٌّد وأيد

                                     
 

 ).أنف(طمس باألصل واملثبت من النهاية  )١(
 .طمس باألصل واملثبت موافق للمعىن)٢(
 .أَفَق): أدم(كذا باألصل، ويف اللسان  )٣(
 ).أدم(طمس باألصل واملثبت من النهاية )٤(
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 )١()ترجع. ( أي))وهو يأِْرز بني املسجدين كما تأِْرز احلية إىل حجرها((: قوله
أَرز يأِْرز : يقال. فتحهاوقد روي بضم الراء و. القهقرى لتوفزها ال يكاد يربح عنهما

 .ويأْرز، وآِرز
القوة :  يروى مهموزاً وغري مهموز، فمعناه مهموزاً))أنصرك نصراً مؤزًرا((: قوله
 ومن رواه بالواو غري مهموز فإما أن يكون من الوزر )٣((...) أي)٢((...)أَزرته . والشدة

الذي هو  رجع إليه ويشعر به، أو من الِوزرالذي هو امللجأ واملرجع، أي أنصر له ملجأ ي
وزير امللك لكونه : نصًرا ينهض بأعباء املنصور ويتحملها عنه، ومنه قيل: الثقل، أي

 .ناهضاً بأموره حامالً أعباءها
ورفعه، فمن نصب )) آخر(( يروى بنصب ))مل يعودوا فيه آخر ما عليهم((: قوله

مبعىن الذي، )) ما((مان الذي عليهم، وتكون فعلى الظرف، ومعناه آخر البقاء، أي الز
وال أفعله أخرى املنون، . والعرب تقول ال أفعل ذلك آخر الدهر، وأخرى الدهر أي أبداً

 أو ))خيرجون((: يريدون الدهر، ومن رفع فعلي االبتداء ويقدر اخلرب مما قَبله إما من قوله
م اخلروج، أو آخر ما عليهم عدم العودة،  واملعىن آخر ما عليه))ال يعودون((: من قوله

أي ]: ١٨:يوسف[﴾فَصْبر جِميلٌ﴿: وجيوز أن يكون خرباً واملبتدأ مقدم كقوله تعاىل
 .فشأين صٌرب مجيل، أو فصبر مجيل شأين

 اآليات ها هنا العالمات، ))فَطَِفقْت أخربهم عن آياته((: قوله يف بيت املقدس
أي عالمة على متام الكالم، :  عالمته، وآية من القرآن))نافقآية امل(( واحدا آية، وكذلك

أمل تر آيات أنـزلت ((: وقد تكون لكوا مجلة كلمات، فاآلية أيضاً اجلماعة، وقوله 
عالمتهم:  أي))آيتهم رجلٌ أْسود((: وقوله.  منه))علي. 

بسكون _ أفْق :الناحية، ومجعه آفاق، ويقال:  اُألفُق))فسد أُفُق السماء((: قوله
 . بضمها- وأفُق -الفاء 

                                     
 

 .يرجع: يف األصل )١(
 .طمس باألصل )٢(
 .طمس باألصل)٣(
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 . آنيته مجع إناء، كِخباء وأَخِبية، ورداء وأردية))آِنيته عدد جنوم السماء((: وقوله
 هو على حذف املوصوف أي املوضع، كصالة الوسطى، ))من باب األمين((: قوله

 .صالة اجلماعة الوسطى، ومسجد املكان اجلامع: ومسجد اجلامع، أي
هان : السهل اللني، يقال: أهون أفعل من اهلون، مبعىن))إن أهون أهل النار((: قوله

 . فاهلَوان- بضم اهلاء -خف وسهل، فأما اهلُون : علي األمر يهون هوناً، أي
 . أي تقصد))ما مل تْؤت كبرية((: قوله
أيلة مدينة على شاطئ البحر من :  قال البكري ))أبعد من أَْيلة من عدن((: قوله

وعدن . أيلة من رضوى، ورضوى جبل ما بني مكة واملدينة: وقال ابن حبيب. الد الشامب
 .مدينة مشهورة باليمن

 هي املطهرة، وجتمع على أَداوى، فعلوا به كما فعلوا ))أمحل إداوة من ماء((: قوله
 .يف خطايا

راد فمن فتح أ_  بفتح اهلمزة وضمها ))إمنا حرم أكلها((: قوله يف الشاة امليتة
اسم ملا : _بضم اهلمزة_أن تؤكل، واألكُل : حرم استعماهلا يف األكل، أي: املصدر، أي

 .يؤكل
 . بكسر اهلمزة وضمها أيضاً))فليضع يف يده أكْلَة أو أكْلَتني((: وقوله
إذا دبغ اِإلهاب فقد ((: اجللد، ومنه قوله:  اإلهاب))أال انتفعتم بإهاا((: قوله

 .))طهر
 اآلل واَألهلُ مبعىن واحد، وقال ))ى آل حممد وعلى آل إبراهيمعل((: قوله
يقال على أهل حممد وآل حممد وعلى أهله مضافاً إىل الضمري، وال يقال على آله : الزبيدي

 .)١((...)ذكر يف حلن العامة ومل 
آمني ممدوداً ومقصوراً، ويشدد مقصوراً :  يقال))آمني: إذا قال أحدكم((: قوله
آمني اسم من أمساء اهللا، وال يثبت : علب أَبى من القصر إال يف الضرورة، وقيلوخيفف، وث

                                     
 

 .طمس باألصل )١(
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اللهم استجب لنا، وهو : معناه: كذلك يكون، وقيل: معناه: هذا القول، وال يصح، وقيل
 .أحسن ما مسعت فيه

 تكون املوافقة يف الوقت، )١()أن( حيتمل ))من وافق تأمينه تأمني املالئكة((: وقوله
 .ن من اخلشوع واخلشيةوأن تكو

السريع احلزن، أسف يأسف :  اَألِسيف واَألسوف))إن أبا بكر رجل أَِسْيف((: قوله
 .أسفاً فهو أَسيف إذا حزن

أال يألو فهو آٍل، وفالن ال يؤلَّي نصحاً أي :  ما أُقَصّر، يقال منه))وما آلُو((: قوله
  )).فلم آلُ ا عن احلق((: ال يقصر، ومنه
هي آخرة _  بضم امليم وسكون اهلمزة وكسر اخلاء ))مثل مؤخرة الرحل(( :قوله

وتابعه ) مؤخرة( خلف ظهره، وأنكر يعقوب يءالرحل، وهو عوٌد يعتمد عليه الراكب جي
إمنا املقدم واملؤخر يف العني خاصة، مقدمها الذي يلي األنف، : عليه غريه، وقالوا

باه يعقوب معروف إال أنه قليل، وقيل يف غري هذا ومؤخرها الذي يلي الصدغ، والذي أ
)) مؤخّرة: (( بفتح امليم وسكون الواو وكسر اخلاء، ورواه بعضهم-)) موِخرة: ((الكتاب

كأنه يريد . مؤخرة الرحل مقدمته:  وقال ثابت- بضم امليم وفتح اهلمزة وكسر اخلاء -
بفتح اهلمزة واخلاء وكلٌّ له )) ؤخرةم((أا تؤخر الراكب أي تكون أمامه، وقد روي 

 احللة اليت يبقى محلها إىل آخر )٢((...) ومؤخر الشيء مقابل مقدمه وضده -وجٌه 
 .الصمام

األنثى من احلمري، ومجعها يف القليل على :  األتان))أقبلت راكباً على أَتان((: قوله
 .أُتن ويف الكثري على أُتن ساكنة التاء ومضمومة

ما غلظ : اَألنبجاين من األكسية_  بفتح اهلمزة والباء ))وائتوين بأَنبجاِنيِته((: قوله
أنبجانية بفتح اهلمزة والباء وختفيفها، وبكسر اهلمزة : ويقال. وكثف، قاله ثعلب وغريه

                                     
 

 .تكررت يف األصل )١(
 .كلمة غري مقروءة باألصل )٢(
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إمنا :  بالوجوه كلها يف غريه، قال القتيب)١()رويت(وحدها، وقد تكسر معها الباء، وقد 
منسوبة إىل منبج، وهذا ال يبعد، وكثري من النسب _ بفتح امليم والباء_نية هي منبجا

 .املسموع مثله، ولكنها رواية مل تثبت
 يروى بكسر اهلمزة على احلال، وفيه فتح ))فصلى أمام رسول اهللا ((: قوله

 .لكوا معرفة باإلضافة، وبفتحها فتكون ظرفاً مكانيا
أو  وفتحها، فمن كسر فعلى معىن)) إن((كسر مهزة  يروى ب))أو إن جربيل((: قوله

أو : أو حتدث بأن، أو على معىن: يقول إن؛ ألا تكسر بعد القول، ومن فتح فعلى معىن
أو علمت؟ واهلمزة لالستفهام، ودخلت الواو لتعطف الكالم : حديثه أن، أو على معىن

 .كأنه أحتدث ذا؟ وحتدث ذا؟ أو أتقول هذا وتقول هذا؟
قوله . القدوة املتبوع_ بكسر اهلمزة وضمها_ اإلسوة ))أما لكم يفَّ أسوة((: لهقو
 ].٢١:األحزاب[﴾لَقَْد كَانَ لَكُْم ِفي رسوِل اِهللا أُْسوةٌ حسنةٌ﴿: تعاىل

 أكثر رواية هذا احلديث يف ))أَْيهاه أَْيهاه: أين املاء؟ فقالت: فقلنا هلا((: قوله
 وهذه اللغات ))أَيْهات(( ويف بعض روايته )٢((...) وجاء يف ))تهيهات هيها((: املصنفات
وحكى بعض شيوخنا .  وهي هيات)٣((...)ة عن العرب، ويف شعر ذي الرمة فكلها معرو
أيهات، وهي كلمة مبنية على الفتح لكوا مركبة عند النحويني، وقد حكي : أنه يقال

ة، والوقف عليها كلها باهلاء إال من كسر هي معرب: فيها الكسر والتنوين، وقال أبو عبيد
 . كقبضة وقبضاتة مجع هيه)٤()عند(التاء فإنه يقف على التاء الساكنة؛ ألا 

 بنصب آمن على احلال، )) آمن ما كان الناسصليت مع رسول اهللا ((: قوله
 .أكثر ما كانوا أمًنا: وآمن أفعل من األمن، أي

 .ففة الالم أي نعم، وهي خم))أجل: قال((: قوله
                                     

 

 .روت: يف األصل )١(
 .طمس باألصل )٢(
 .طمس باألصل)٣(
 .كذا باألصل )٤(
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آب يئُوب أوًبا ومئاًبا وأَوبة : وهو التواب يقال.  مجع أَواب))صالة اَألوابني((: قوله
فهو آيب أي رجع، والتوبة رجوع، وأَواب فَعال بين من آِيب فاعل آب للمبالغة يف فعل 

فعال مجع تواب يف تائب، وضراب يف ضارب، ولذلك ال جيمع : اَألوبة، كما قالوا
 .التكسري؛ ألن املبالغة اليت فيه نابت مناب الكثرة، منع من مجعه حاكياً عن العرب سيبويه

أَِذن :  أي ما استمع اهللا، يقال))ما أذن اهللا لشيء أذنه لنيب يتغىن بالقرآن((: قوله
 :يأْذَن أَذًَنا فيكون معناه استمع، قال قعنب بن أم صاحب

نواوإن ذُكرت بشر عندهم أَذَ صم إذا مسعوا خرياً ذُكرت به
وأذن يأذن إذنا مبعىن سوغ الفعل وأمر به، والفرق بينهما يف املصدر خاصة، وآذَنَ 

 ومعىن أذن نادى معلمه ))أذَنَ(( وقد روي ))آذن بالرحيل((: أعلم، ومنه قوله: يؤذن
 .وأعلن

األوقات واألحيان، وهو : ء اآلنا))فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار((: قوله
 أصله فعل على حد مجل وأمجال، وخيل - مفتوح اهلمزة منون -مجع، واملفرد منه أًنى 

فتكون ِفعالً، ومثله ِضلَع وأضالع، _ مكسورة اهلمزة_وأخيال، وحتكى مفردة على إىن 
 على وزن فعل، ومثله عدل - ساكن النون - أيًضا على أين يءونطع وأنطاع، وجي

 .ال، ومجل وأمجالوأعد
ا ًض ومجعها أًضى كأكمة وأكم، وشجرة وشجر، وجتمع أي))أضاة بين غفار((: قوله

 .على إضاء كأكمة وإكام، ومثرة ومثار
 أي متغري، أَِسن املاء يأْسن أسناً، وأسن يأِسن ويأسن ))آسنغري من ماء ((: قوله

 .أُسوناً فهو آسِِن وأِسٌن وآجن مبعىن واحد
 قيدت هذه اللفظة ))طول صالة الرجل وِقصر خطبته مِئنة من فقهه((: قوله

 بألف بني امليم ))ومائنة من فقهه(( بفتح امليم وكسر اهلمزة بعدها نون مشددة ))مِئنة((
 على أن تكون ما مبعىن الذي ))ما إنه((واهلمزة وتارة تشدد النون وطوراً ختفف، وقيدت 

: والثاين.  اليت للتأكيد والذي عليه اجلمهور فالوجه األول))أن((أو نكرة موصوفة وبعدها 
له وجيه وتأويله أن أطول الصالة وقصر اخلطبة : والثالث . ال يستقل به معىن إال على بعد
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)) مئنة(( فقهه على ذلك الوجه و  منهه، أو الشيء الذي إنهقشيء، إن ذلك الشيء من ف
ة أو أصلية، فإن كانت زائدة على رأي األصمعي ومن  زائد)١()أن تكون(ال ختلو امليم فيه 

جمدرة وخملقة وعالمة وقوة الكالم أن الذي : وافقه فتكون مفعلة، وفسرها األصمعي
خيطب ويصلي على ما وصف جدير بالفقه وخليق به، أو فعله عالمة على فقهه، ويكون 

 مشعرة - أعين فعلته -ا إن امليم أصلية فعلة من مان إذا اشعر أي أ: وزا على من قال 
وقال . بفقهه، وحمتمل أن تكون مفعلة من أنية الشيء اليت هي حقيقته وإضافة املئنة له

اهلمزة : وحيكى عن اللحياين أنه قال. وحبسيب أن أحكيه. هي مفعلة من اآلن: اخلطايب
 واملقصود من مبعىن واحد ومل تقع ذا وال مبثله، معاقبة يف هذه الكلمة للظاء، فمئنة ومظنة

 .من فقه فاعلها) طول اخلطبة وقصر الكالم(الكالم أن 
 وكالمها مجع أكمة، وهو اجلبل ))اإلكام(( وتروى ))اللهم على اآلكام((: قوله

 يعين اجلبال، وجتمع أكمة على أكم عند من رآه ))وهو وراء أكمة((: الصغري، ومنه قوله
ومجع أكمة إكام، كجبل وجبال، ومجع مجع أكمة أكمات وأكم، : قال اجلوهري. مجعاً

 .إكام أكم، ككتاب وكتب، ومجع أكم آكام، كعنق وأعناق
 كل ما أحاط بشيء فهو إكليل له، ومنه إكليل ))وإا لفي مثل اإلكليل((: قوله

: واإلكليل. إكليل: امللك للعصابة أو قطعة التاج اليت تكون حول وجهه، ويقال للتاج
 . واللحم الذي حييط بالظفر إكليل لهالسحاب، واجلمع أكاليل،

 .بسكون القاف أيضاً_ أقْط :  األقط معروف، ويقال))أو صاعاً من أَِقط((: قوله
البطر واملزيد يف الشيء والتكرب به، ورجل :  األشر))فالذي يتخذها أشراً((: قوله

 ).أشراً(أشر وأشران، وقد أشر يأشر 
فأين ((: وقوله. جاب له؟ استفهام إنكاركيف يست:  أي))فأين يستجاب له((: قوله

  أي كيف هو؟))هو
 . أي يساره))وينظر أشأم منه((: قوله

                                     
 

 .طمس يف األصل، واملثبت يقتضيه السياق )١(



 
 
١٣ فِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلماملفِصح املُ

أَدم الطعام يأِْدمه : مبعىن يقال) اآلدام( اإلدام و))وأويت بأُْدم من أُْدم البيت((: قوله
وبني اإلدام  ))وعصرت عليه أم سليم عكة هلا فآدمته((: يؤِدمه، ومنه) أَدمه(أَدماً، و

 .أَدم اهللا بينهما أي ألف بينهما: التأليف، يقال) اَألدم(و
 بضم اهلمزة وسكون ))على أُثْرٍة علينا((:  وقوله))إنكم ستلقون بعدي أثرة((: قوله

 الثاء واملعىن أم سيؤثر عليهم ن بكسر اهلمزة وسكو))ِإثْرِة(( بفتحها و ))أَثْرة((الثاء، ويروى 
ال أوثر بنصييب منك ((:  ومنه قوله،التفضيل والتخصيص: ضل، واإليثارغريهم، أي يف

آثر يؤثر إيثاراً، وقد صح أم آثروا املهاجرين على أنفسهم، وقال :  يقال منه))أحًدا
وكأنه تفسري متأول؛ إذ من يؤثر على نفسه غريه يشتد عليه . الشدة: األثرة: بعضهم

 .ذلك، واهللا أعلم
: ويروى. ناقصها كذا فسروه:  أي))دج اليد، أو مْودن اليدفيهم رجل خمُْ((: قوله

فهو مودون ) مودناً ووداناً(ودنت الشيء :  وهذا حيتمل أن يكون من قوهلم))مْودون اليد((
ووِدين إذا بللته، أي ملا كان هذا العضو رِهالً يدردر كما قال يف احلديث اآلخر حيث 

 فكأنه مبلول لكثرة رطوباته، وحيتمل أن يكون من ))درومثل النطفة تدر((: قال
)تنداملرأة وأودنت أيضاً إذا ولدت ولداً ضاوياً أي حنيفاً قليل اللحم ناقصه)١()و  .

واملولود مودون ومودن؛ ألن هذا العضو ناقص عن خلقه املعتاد، فكان ذلك له كالضوى، 
 بالثاء ويذكر يف ))أو مثل ثالية((:  وفيهوكلها قد خترج عن معىن النقصان،. واهللا أعلم
 . إن شاء اهللا–باب الثاء 
 أي حاجته وغرضه ومقصوده، واإلرب واَألرب واإلربة ))وأيكم ميلك إربه((: قوله

 .واملَأْربة كلها مبعىن واحد
 األبواء قرية من أعمال الفرع، بينها وبني اجلحفة قدر ثالثة ))وهو باألبواء((: قوله

 إا مسيت باألبواء )٢()من قال(، وقد غلط ين ميالً، ا توفيت أم رسول اهللا وعشر

                                     
 

 ).ودن(طمس يف األصل، واملثبت من اللسان  )١(
 .ليست باألصل، والسياق يقتضيها )٢(
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لكون الوباء ا، ولو كان كذلك لكانت الوباء، وإمنا مسيت بذلك لكون السيل يتبوءها، 
 .واهللا أعلم
 . أي يقتدي به ويعمل مثل عمله))يلتمس أن يأمت برسول اهللا ((: قوله
 مها صنمان لقريش ))بحر يقال هلما إساف ونائلةلصنمني على شط ال((: قوله

وضعهما عمرو بن لُحي على الصفا واملروة، يذبح هلما، وزعم بعض األخباريني أن إسافاً 
 .فعبدما قريش, رجل وأن نائلة امرأة فجرا يف كعبة فمسخا حجرين

عىن والعرب تذكر امل, مبعىن واحدوآنقنين  أعجبنين ))ين وآنقنيننفأعجب((: قوله
وغَراِبيب ﴿: اىلـال اهللا تعـق, الواحد بلفظني خمتلفني وهو من البالغة

ودين((: ومها مبعىن، ومنظر أنيق أي معجب، ويروى].٢٧:فاطر[﴾سقْنبياء بعد ))أْين 
صل ِقراط اهلمزة، وهذا لوقوع املثلني وتوهم اإلدغام، كما فعلوا يف قرياط ودينار، إذ األ

قراريط ودنانري، وقد روي أيضاً بالتاء بعد : هور ذلك يف اجلمع يف قوهلمودنار، بدليل ظ
تقْت إىل الشيء أتوق توقاً تتوقت إليه : شاقتين، يقال: اهلمزة من التوق وهو الشوق أي

 والقول يف أينقنين ))أينقنين((:  وفيه))أعجبتين وآنقتين((: وتروى. اشتقت: أيضاً أي
 .كالقول يف أيقنين

 .الرجوع:  اَألوبة واإلياب))آيبون تائبون((: قوله
:  أي باهلجرة، أهاجر إىل قرية تأكل القرى، أي))أمرت بقرية تأكل القرى((: قوله

أكل بنو فالن بين : تستويل عليها وتغلبها وتصري لنا مدداً كالغذاء املأكول للجسد، يقال
 .فالن إذا غلبوا عليهم واستحوذوا

 ))اإلنسية((:  بفتح اهلمزة والنون، وقد روي))ر اَألنسيةعن حلوم احلُم((: قوله
بكسر اهلمزة وسكون النون، واملعىن فيهما واحد، فاَألنس واِإلنس الناس، ويف حديث 

 .))احلمر األهلية((: آخر
املرأة اليت طلقها زوجها أو :  اَأليّم يف اللغة))ال تنكح األيّم حىت تستأمر((: قوله

ومجعها أَيامى، واملراد يف هذا احلديث الثيب، ألا يشملها هذا االسم لكوا مات عنها، 
آم فالن وعام إذا : ال زوج هلا، ويقال للرجل أمي أيضاً إذا مل يكن له امرأة، ومن كالمهم



 
 
١٥ فِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلماملفِصح املُ

 من امرأة أمين وقد )١() (...)ةمالعي(مل يكن له لنب لعدم املاشية و: فقد امرأته وماشيته، أي
 وتأميت -وكذلك الرجل  -وهو قليل، وقد آمت املرأة تئيم أمية وأميا وأيوماً  ،مسع أمي

آمت تيأم، وهو :  وحكي عن احلريب))فلما تأميت((: تتأمي، ويف حديث فاطمة بنت قيس
 .وهم إن صح عنه ولو جاء على يفعل لكان األشبه به تآم

: تح اهلمزة يف قوله بف)) ذكرهافما أستطيع أنظر إليها أن رسول اهللا ((: قوله
 . على أا مفعول من أجله وجيوز الكسر على االبتداء))أن رسول اهللا((

 بفتح اهلمزة على أا مفعول من أجله، وجيوز ))إا ال حتل يل أا ابنة أخي((: قوله
 .الكسر على االبتداء

 . أي متهل وإبطاء وترفق))استعجلوا يف أمر كانت هلم فيه أناة((: قوله
اجللد الذي مل يتم دباغه، واجلمع أَفٌَق، وقد أفَق :  اَألِفيق))وإذا أَِفيق معلق((: قوله

اجللد الذي دبغ ومل خيرز بعد، : اَألِفيق: وقال األصمعي. اجللد يأِفقُه أَفْقاً إذا دبغه كذلك
 .واجلمع آفقة كأَِدمي وآِدمة

أراجعها، واالئتمار  أي أشاور فيه نفسي و))فبينما أنا يف أمر أئتمره((: قوله
 .ائتمر أي امتثل أمر آمره: املشاورة، واالئتمار أيضاً االمتثال ألمر، يقال: واالستئمار
اعها واالنتفاع ا، ريكريها بأجر عوضاً عن ازد:  أي))كان يأجر األرض((: قوله

 .مبعىن واحد) يؤاجر(وآجر ) يأْجر(أجر : يقال
 مزة دون مد وتشديد الواو وهاء ساكنة، وهي  كذا قيد))أوه عني الربا((: قوله

]. ١١٤:التوبة[﴾ِإنَّ ِإْبراِهيم ألواه﴿: كلمة معناها التلهف والتحزن، وقيل يف قوله تعاىل
دعاٌء، وفيها لغات فمنها ما ذكر، وقد متد اهلمزة عند بعد : كثري احلزن، وقد قيل: أي

مزة _أَوِه : ويقال_ دها واوان وهاء مكسورةمبد األلف وبع_آووِه : الغاية، وقد يقال
 .باملد والقصر_آهة : ويقال أيضاً_ دون مد وواو ساكنة بعدها هاء مكسورة

 بفتح اهلمزة، هكذا ))إنك أن تذر ورثتك أغنياء خري من أن تذرهم فقراء((: قوله
 .قيده، املتقنون، وقد روي بكسر اهلمزة، وهو حتريف

                                     
 

 .طمس يف األصل )١(
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:  أي)) ينهى عنها ذاكراً وال آثراًمنذ مسعت رسول اهللا فما حلفت ا ((: قوله
 .أثر احلديث يأثره أثراً إذا أخرب به عن الغري: خمرباً عن غريي، يقال

 .أكثر إمثاً وأشد:  أي))آمثُ له عند اهللا((: قوله
 الضمري يف يؤمثه يعود للضيف، ))وال حيل له أن يقيم عنده حىت يْؤِثمه((: وقوله

أمثت، وقد تعود على : أمث فالن فالناً أي قال له: يقال. يفه املضيف باإلمثحىت يض: أي
أمث الرجل يأمث : املضيف فيكون املعىن حىت يضجر ضجراً يوصف من أجله باإلمث، ويقال

 .فهو أثيم وآمث وأثوم، واملصدر اإلمث واألثام واملأمث
 مل يدوا القتيل فقد أعلموا  أي يعلموا، واملعىن أنه إن))وإما أن يؤذنوا حبرب((: قوله

 .بطلب احلرب أو بأم حياربون
ها هنا )) إمنا(( جبر وفتح اهلمزة من ))فأخربوين أمنا على ابين احلد((: قوله

مث ابتدأ، ومن فتح )) فأخربوين: (( انتهى الكالم عند قوله)١((...)وكسرها، فمن كسر 
وينبغي أن ترسم أن منفصلة من )) وينأخرب((يف خرب )) إمنا((اهلمزة فالكالم مجلة واحدة و

 .ما؛ ألا اسم ناقص مبعىن الذي وليست كافة كاليت مع كسر اهلمزة
 -وأَثْلة الشيء . اختذته أصل مال:  أي))تأَثَّلْته يف اإلسالم) ما(فإنه ألول ((: قوله

. خذ أصل مالغري مت:  أي))غري متأَثَّل((: أصله، ومنه قوله : - بفتح اهلمزة وسكون الثاء
 .تأَثَّل يتأَثَّل تأَثُّالً: يقال

ائتم بقول ((: مقدموه والناهضون به، وقوله:  أي))فإن هؤالء أئمة الكفر((: قوله
 . أي اختذه إماماً يقتدي به فيقول مثله))قيل قبله

 بفتح اهلمزة وكسر الراء وتشديد الياء اليت قبل ))فإن عليك إمث اَألِريسيني((: قوله
بياء مكان اهلمزة، وقد روي يف غري هذا الكتاب )) الرييسيني: ((ون، ويروىالن
بفتح اهلمزة وسكون الراء وفتح الياء، وقيل يف تفسري ذلك أم امللوك )) األريسيني((

 .الذين يضلون رعاياهم

                                     
 

 .طمس باألصل )١(
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إن عليك إمث رعيتك إذا صددم عن : الرعايا، ومعناه على أم الرعايا: وقيل
، وأَرس يؤِرس، وأَرس يؤرّس أيضاً كل ذلك إذا صار )أَِرس يأرس أَرساً (وقد. اإلسالم

: إن الرييسيني قوم منسوبون إىل عبد اهللا بن أريس، وقد قيل: وقد قيل. أكَّاراً مسترعى
أروس وهو نيب كان يف الزمن السالف فلم يتبعه قومه، فعلى هذا يكون عليه مثل إمث 

 .حيل هرقل على ما كان له به علمأولئك الذين سلفوا، وأُ
ما جيعل على احلمار توطئة للراكب :  اإلكاف))ركب محاراً عليه ِإكَاف((: قوله

شددت عليه : وكاف، وقد آكفت احلمار ووكفته أي: كالربذعة وحنوها، ويقال بالواو
 .اإلكاف

 األنصار _بزعمه_يذم .  أي غري حراث يسترعي قتلين))لو غري أكَّار قتلين((: قوله
 .لكوم أصحاب حرث

 . هي بئر باملدينة، وعليها مال لعثمان ))وقع منه يف بئر أَِريس((: قوله
مجع آبدة، وهي الشيء :  األوابد))إن هلذه اإلبل أَواِبد كأوابد الوحش((: قوله

د وقد أب. مبا مل تعهده وما تنكره: جاءنا بآبدة أي: املستوحش املنفور منه أو النافر، ويقال
 .ما ينفر عنه: الشاعر إذا جاء بالعويص من الشعر، واآلبد واآلبدة

احلصن، وكذلك  : - بضم اهلمزة واجليم - اُألجم ))يف أُجم بين فالن((: قوله
 . وقد خيففاألطُم أيضاً

 .يأتيه جربيل بالوحي:  أي)) يؤيتوكان النيب ((: قوله يف حديث أيب أيوب
 . هو ثخن الديباج، وهو فارسي معرب)) واإلستربقوى عن لبس احلرير((: قوله
وكذلك يف كالم ) آذَري( مدينة معروفة، والنسب إليها ))وحنن بأذربيجان((: قوله
 بفتح الذال وقد تسكن يف النسب، ))ولتأملن النوم على الصوف اَألذري((: أيب بكر

وقد يقال مبد اهلمزة، واملشهور يف امسها ما تقدم بفتح اهلمزة وسكون الذال وفتح الراء، 
وقد تفتح الراء مع املد وتسكن الراء، وقد قيل فيها أذْربيجان بسكون الذال وتقدمي 

(...))١(. 
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:  يقال)١((...) معناه رجع إىل اهللا ))أما أحدمها فأوى إىل اهللا فآواه اهللا((: قوله
 .أَوى يأوي أُِويا، وآوى وآواه غريه يئويه إيواء

ما : أَبن يأْبن ويأِْبن أَبناً، أي:  بكسر الباء وضمها يقال))أْبنه ِبرقْيةما كنا ن((: قوله
عابه خبلة سوء أو امه ا، ولعلهم ظنوا أنه : العيب، أبنه أي: كنا نتهمه، واألبن يف اللغة

أَبنوا ((: وقوله. رقاه ِبرقَى اجلاهلية املنهي عنها، أو كانوا مل يعرفوا أن االسترقاء صاحل
 .عابوهم:  يف حديث اإلفك من ذلك أي))أهلي

 -ألوة : هو العود اهلندي الذي يتبخر به، ويقال:  اَأللُوة))استجمر بأَلُوة((: قوله
اَأللَنجج :  ويقال له-بفتح اهلمزة وضمها، وقد خيفف ومع التخفيف تكسر مهزته وتضم 

 .ريف وهو حت)٢()األجيج: ( قيده بعضهمواليلَنجج واَأللَنجوج واليلَنجوج وقد
 أَيلَة مدينة على شاطئ حبر الشام ))وكان عرضه كما بني أَْيلة إىل اجلُْحفة((: قوله

 .إن أيلة من جبل رضوى: يف نصف طريق املار من مكة إىل مصر، وقيل
ا إ: إا فلسطني، وقيل:  بذال معجمة ومهملة، قيل))ما بني جْرىب وأَذْرح((: قوله

 .من أدىن الشام مقابلة الشراة، ووهم فيها من رواها باجليم
أُف وأُفّ وأُف وأف دون تنوين هذا أشهر ما :  يقال))أفا قط: ما قال يل((: قوله

: وسخ األذن، والتف: فيها، وفيها لغات غري هذا أضربت عنها اختصاراً، وأصلها األف
هي : التربم، وقد تأيت مبعىن االحتقار، وقيلوسخ األظفار، مث استعملت أف يف التضجر و

 . للمؤنث واملذكر مجعاً فما دونه بلفظ واحد)٣()يكون(مأخوذة من اَألفَِف وهو القليل، و
صالة الساعة األوىل، واملراد ا :  جمازه)) صالة األوىلصليت مع النيب ((: قوله

إا املغرب؛ ألا أول :  يقول الصبح؛ ألا أول صالة النهار، ولقائل أن- واهللا أعلم -
خدم ((:  ويف رواية))استقبلته ولدان أهل املدينة((: صالة الليل، ولكن يترجح األول لقوله

 . وهذان الصنفان أكثر ما خيرجون حلوائجهم يف أوائل النهار))املدينة
                                     

 

 .طمس باألصل )١(
 .غري واضحة متاماً باألصل، وكذا اجتهدت يف قراءا )٢(
 .يقول: يف األصل )٣(
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 .أتركه، أي شرعت يف ذكره:  أي))إين أخاف أن ال أَذَره((: قوهلا
أَِسد يأْسد واستأْسد :  تصفه بالشجاعة إذا خرج، يقال))خرج أَِسدوإذا ((: قوهلا 

 .يستأِْسد، إذا صار كاألسد
يل نصفه إزاراً ونصفه جعلت :  أي))أَزرْتين بنصف مخارها وردْتين بنصفه((: قوله

 .رداًء
  يروى بضم اهلمزة هذا املشهور، ولو))إزرة املؤمن إىل أنصاف ساقيه((: قوله

 .كسرت لكان أحسن؛ ألا هيئة ما من التأَزر، كالرّكْبة من الركوب، واِملشية من املشي
ترك النساء، وحيتمل أن يكون معناه جد يف العمل، :  أي))شد اِملئزر((: قوله

شد هلذا األمر : وكالمها جماز كين فيه عن الشيء مبا يعني عليه، أو مبا هو سبب له، يقال
 . فيهجد: مئزره أي

:  أخذ ها هنا من أفعال املقاربة كجعل وطَِفق، وروي))فأخذت آلخذ فيها((: قوله
 . أي  ألسرع، من وخد يِخد إذا أسرع))ألخذ فيها((

آنَ يِئني، وأَنى يأِني مبعىن واحد، : أي حان، يقال: ))معنا(( )١((...)قول حسان 
 ].١٦:احلديد[﴾نواأَلَْم يأِْن ِللَِّذين آم﴿: ومنه قوله تعاىل
 ووصفها بالعطش إما )٢()العظام( أي الرماح ))على أكتافها اَألسل الظماء((: قوله

لطلب حامليها للدماء فتجوز، وإما ألنه أقام الظمأ مقام الذُّبول؛ ألن الظامئ يِدق جرمه، 
 .وذُبلوذوابل قناة ذابل، : والعرب تصف الرماح بالذبول؛ فتقول

 بفتح مهزة أن على أا مفعول ))فأحببت أن فاتين ذلك من النسب((: قول حاطب
 .من أجله

 . هو واٍد بأرض هوزان موضع حرب حنني))على جيش إىل أوطاس((: قوله
ونصبه، الرفع، على البدل )) أهل(( برفع ))ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان((: قوله

لتخصيص وإما على النداء، وقد من الضمري الذي قبله وفيه ضعف، والنصب إما على ا

                                     
 

 .بياض باألصل مقدار كلمتني )١(
 .العظام ش: باألصل )٢(
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رأيته خمفوضاً خبط رجل من أهل هذا الشأن وال وجه له إال أن يكون بدالً من ارور 
 .فصالً على قبح فيه ويكون الضمري
 أيضاً بفتح اهلمزة - أَمنة وأًَمن مبعىن واحد، واألمنة ))النجوم أَمنة للسماء((: قوله
 .ثق مالذي يأمتن الناس وي : - وضمها

: احللف، واملتأيل:  أي حيلف، تأَلَّى يتأَلَّى، واَأللية))من ذا الذي يتأَلَّى علي((: قوله
 .احلالف

 ))بنبيك الذي أرسلت: قل: آمنت برسولك الذي أرسلت، فقال: فقلت((: قوله
 فلذلك نبهه؛ ألن العرب تقصد أال جتيء كلمة )١()رسوال(كل رسول نيب وليس كل نيب 

 وهلا معىن، ورسول وأرسل داللتهما واحدة، وأرسل يدل على ما يدل عليه نيب إال
 .وزيادة

 .أَناب يِنيب ِإنابة إذا رجع:  أي رجعت، يقال))ولك أنبت((: قوله
 يؤيت إيتاًء -آتى باملد : أعطْ وهب، يقال:  أي))اللهم آت نفسي تقواها((: قوله

 .ياناً إذا جاء يايت إت-  دون مد-إذا أعطى، وأَتى 
أَِيست منه آيس كيِئس ييأس، :  هي لغة، يقال))أِيس منها فأتى شجرة((: قوله

 .واملصدر فيهما واحد يأْس
أَنب يؤنّب تأنيباً إذا : يلومونين ويعتبونين، يقال:  أي))ما زالوا يؤنّبونين((: قوله

 .عتب
الكذاب، وكذلك اَألِفيكة، يقال : آلفك ا))حني قال أهل اإلفك ما قالوا((: قوله

 فهو القلب والصرف، أَفَكَة - بفتح اهلمزة -أَِفك يأِْفك يأْفَك فهو أفَّاك، فأما األفك : منه
 .قَلَبه: يأِْفكُه أَفْكًا
:  بتشديد الباء، والتأْبني))أبنوا((: ذكروهم بسوء، وروي:  أي))أَبنوا أهلي((: قوله

أبن يؤبّن، وقد استعري ها هنا؛ ألنه ذكر لكن : ح يف الرثاء، يقال منهذكر امليت باملد

                                     
 

 .رسول: يف األصل )١(
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أنب :  بتقدمي النون على الباء مشددة، ومعناه الم، يقال منه))أنبوا((: بالقبيح، ويروى
 .يؤنّب تأنيباً
شجرة  : - بفتح اهلمزة وسكون الراء وبفتحها - اَألرزة ))كمثل اَألْرزة((: قوله

نر، وقد نقل عن معمر بن املثىن أنه قالالصبة أي: والثابتة، وما حكي من : إمنا هي اآلِرز
وكذلك إذا . أَرز يأِْرز أَرًزا وأُروزاً فهو آِرٌز إذا ثبت: أن اآلزرة الثابتة فصحيح يقال

 انقبض شحا وثبت على ذلك، ولكن الرواية مل تثبت إال باألرزة وليس له صلة ذا 
 . القاسم بن سالَّم وهو صدر يف هذا الشأن كله)١((...)

:  وقد قيدها البكري بكسرها، ويقال- بفتح اهلمزة ))يهود أصبهانمن ((: قوله
أصبهان، وبالفاء وهي لغة مشرقية وكأا مركبة من أصب وهان، وأصب البلد، وهان 

 .بلد الفرسان: بلد الفَرس، وقيل: اسم الفَرس، أي
 مفتوحة اهلمزة ))أن(( ))لوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصامال تدخ((: وقوله

 .وهي مفعول من أجله
 بالنصب يف ليلة على أا مفعول ألرأيت، والكاف ))أَرأَْيتكم ليلتكم هذه((: قوله
 ].٦٢:اإلسراء[﴾أَرأَْيتك هذَا الَِّذي كَرْمت علَي﴿: قوله تعاىل. رد اخلطاب
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 حـرف البـاء
املالك والرب، وقد قيل : مالكها، والبعل:  أي))أن تلد األمة بْعلَها((: ه قول

هو اسم علم لصنم : وقيل]. ١٢٥:الصافات[﴾أَتْدعونَ بْعالً﴿:  تعاىلذلك يف قوله
خمصوص، وحيتمل البعل الذي هو الزوج، وذلك إذا كثرت السراري، فقد يغفل االبن عن 

 . ذلك وميلكهابيع أمه أو يكرب فيشتريها بعد
 البهم مجع بهمة وهو اسم للذكر واألنثى من أوالد ))ِرعاء البْهم((: قوله 

 . تصغري بهمة))لنا بْهيمة داجن((: وقوله. الضأن
 للمؤنث - بكسر الباء وفتحها - البضع ))اإلميان بضع وسبعون((: قوله 

وهو : ه سبع، وقال القاسم بن سالمواملذكر، وجتري جمرى أمساء األعداد، وزعم اخلليل أن
 .ما بني الواحد إىل األربعة
هو ما بني اثنني إىل : وقال آخرون. وهو من ثالثة إىل عشرة: وقال ابن قتيبة

 ).وما بني اثين عشر إىل عشرين(عشرة، 
الدواهي الواحدة بائقة، :  البوائق))ال يدخل اجلنة من ال يأمن جاره بوائقه((: قوله

 .يريد غوائله وشره: الكسائي.  وغشمههد ظلمأرا: قتادة
رجع وقد لزمه :  معىن باء))إذا أكفر الرجل أخاه فقد باء ا أَحدمها((: قوله 

إن كان املقول له : حتمله كرهاً، وباء يف لغة العرب مبعىن رجع، واملعىن: إمث ذلك، وقيل
 .مث ال يبلغ إمثه إمث الكافر فالقائل آكافراً فإمث الكفر الزم له، وإن مل يكن كافراً

ذهب دمه :  أي جحده وتصويره يف صورة الباطل، يقال))الِكْبر بطَر احلق((: قوله
 .البطَر أن يطغى ويتكرب عند احلق: الزجاج. احلَيرة: البطَر: صمعياأل. أي باطالً: بطًَرا

 رأس ملصق به، هو كل ثوب له:  بضم الباء والنون))وعليه بْرنس أصفر((: قوله
 .أي أنواع الثياب كان

كساء فيه ختاطيط، : ِكساء صغري مربع أسود، وقيل:  البردة))يف بْردة غَلَّها((: قوله
 .الشملَة، ومجع البردة برد: البردة: وقيل

 .سابقوا وسارعوا، وبدرين مبعىن سبقين:  أي))بادروا باألعمال((: قوله
كاملهدي ((: العظيمة البدن، ومنه قوله:  البدنة من اإلبل))تهكالراكب بدن((: قوله

 . والبدن اليت دى مجع بدنة أيضاً، فهي خيار اإلبل))بدنة
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 مجع بادرة، وهي اللحمة اليت بني املَنِكب ))فرجع ا تْرجف بواِدره((: قوله
 .))يْرجف فؤاده((: والعنق، ويف رواية

 . سلكت يف بطنه ودخلته))ت الوادياستْبطَن((: قوله
 أكثر الناس يف تفسريه والحظوا املعىن )))١ (تبارك امسك وتعاىل جدك((: قوله

وأغفلوا اللفظ، وسبب إكثارهم كون تفاعل هلا مواضع كثرية وهو تفاعل من الربكة وال 
اُهللا أَْحسن فَتبارك ﴿:  تأيت مبعىن بارك كتقاتل مبعىن قاتل، ومنه))تبارك((بد إال أن 
اِلِقنيجل وعظم: وقيل. دام: وقيل. تقدس: وقيل يف تفسريه]. ١٤:املؤمنون[﴾الْخ. 

: وقيل.  مدينة حوران- بضم الباء -إن بصرى :  قيل))بني مكة وبصرى((: قوله
 .ضمريى: وقيل. قلسارية بقرب من ضمير

نكر البخاري الكسر، والفتح بال  بكسر الباء وفتحها، وأ))سأَبلُّها ِببالِلها((: قوله
شك أشهر ولكن الكسر مذكور، ولكن معناه سأصلها بصلتها الواجبة هلا؛ ألن الصلة 

ريح بِليلٌ أي نِدية، ومن : إحسان، واإلحسان يكىن عنه بالِبلَّة والندى، ومن كالمهم
انضحوا ((: ة من البلل، ومنه والبلَّ،مل يأتنا فالن لَّة وال بلَّة، اهللَّة من الفرح: كالمهم

بلُّوا ((: بلَّ رمحه إذا وصلها، ويف احلديث:  أي صلوها وندوها، ويقال))الرحم ببالهلا
 . أي ندوها ولو بالصلة))أرحامكم ولو بالسالم

ويْصِلح ﴿:  البال ها هنا احلال، ومنه قوله تعاىل))ما باهلم وبال الكالب((: قوله
 !ما حاهلم يقتلون الكالب، وما حاهلا تقتل؟: أي حاهلم،واملعىن. ]٥:حممد[﴾بالَهْم

ال يستأصله :  وهي رواية علي بن السكن، أي))فكان ال يستربئ من بوله((: قوله
. معناه ال جيعل بينه وبينه سترة:  وقال احلمزي))ال يستتر((: حىت ينعدم عينه، وروي

ري سترة، وإن كان قول احلمزي له وجه، والذي يظهر يل أن معناه ال جيعل بينه وبني الغ
وهي التباعد عنه   من النـزاهة))ال يستنـزه((: ولكن غريه أوىل، وأصح ما روي فيه

 .والتحفظ، وعلى هذا مجهور الرواة سيما النقدة منهم
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، مث قد يقع على املالمسة،  بالبشرة املباشرة إلصاق البشرةل أص))مث يباشرها((: قوله
ع، وقد يكون املباشرة الوقوف على الشيء ويعرب بذلك بيان األلفاظ وقرائن مث على اجلما

 .األحوال
 كل مفازة بيداء، وجتمع على بيد، والبيداء هذه ))حىت إذا كنا بالبيداء((: قوهلا

 موضع ))خيسف م البيداء((: اسم املوضع معروفة بني مكة وذي احلليفة، والبيداء يف قوله
 .معروف أيضاً
 بكَعه يبكَعه بكعاً إذا قابله مبا يكره، وبكعه أيضاً )) ابكتينلقد خفت أن ت(( :قوله

 بنون بعد التاء ))أن تنكتين ا((: ضربه ضرباً شديداً كثرياً متفرقاً يف مواضع، ويروى
 بتقدمي العني وهو حتريف ))تبعكَين(( وله وجيه، وروي ))أن تبكيين ((وكأنه تصحيف من 

 . لهال معىن
:  أي))بادروا الصبح بالوتر((:  أي ال تسبقوه، ومنه قوله))ال تبادروا اإلمام((: قوله
 .اسبقوه

 أي ذهب إىل البراز، وهو املتسع من األرض، وبه ))فتربز رسول اهللا ((: قوله
 .مسي احلدث برازاً بااورة؛ ألم كانوا يذهبون إىل البراز حلاجام إبعاداً يف املذهب

كل : خيف بين ِكنانة، وهو املُحصب، قال اخلليل:  اَألبطَح))وهو باَألْبطَح((: ولهق
.  احلصى)١((...)إال أنه : مسيل ماء فيه حصى دقيق أبطح، وكذلك قال  سعيد بن أوس

 .املسيل ضيقًا كان أو واسعاً: األبطح : )٢()ديرد(وقال ابن 
 .مدفن املدينة هو ))أمر به فأخرج إىل البِقيع((: قوله
سبقه، : يتسابقون إليها، بدر فالن فالناً:  أي))يْبتِدروا أيهم يرفعها((: قوله
 .سابقه: وبادره
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أخروها عن وقت اهلاجرة إىل :  أي))إذا اشتد احلر فأبردوا عن الصالة((: قوله
و أبرد بكذا إذا أبرد كذا أ: البرد، واَألبرد، ويقال: وقت برد النهار وهو العشي، يقال له

 .أجند إذا أتى جنداً: بلغ به ذلك الوقت، كقوهلم
 هو واد باملدينة، واحملدثون ))فنـزلنا بطحان فتوضأ رسول اهللا ((: قوله
 - بفتح وكسر الطاء -، واللغويون يقولون بِطحان - بضم الباء -بطحان : يقولون

 .وكذلك ثبت يف بارع أيب علي وقيده البكري
 بري معونة بياء وهو بري بني ))أنـزل اهللا يف الذين قتلوا ببئر معونة قرآناً((: قوله

 .مكة وعسفان
:  أي بدت طالعة أو ما تظهر، وكذلك يقال))ورأى الشمس قد بزغَت((: قوله

 .بزقت يف لغة أخرى: بزغ اجلمل أول ما يربز، ويقال
مدة شاء : ها هنا ظرفية، أي ))ما(( ))فيبعثه اهللا من نومه ما شاء أن يبعثه((: قوهلا

: وِلبعثَ مواضع منها. بعثته من نومه فانبعث: يبعثه، ويبعث ها هنا يوقظ، تقول العرب
 أي أرسل، واملعىن ابعث مبعوث النار، فوقع املصدر موقع ))ابعث بعث النار((: قوله

 .املفعول به
 . أي انتهضت وقامت من مربكها))فانبعثت به راحلته((: وقوله
 يبدّن - بتشديد الدال -بدن : أسن، يقال:  أي))ملا بدن رسول اهللا ((: هلاقو

:  بضم الدال، ومعناه ضخم وكَثُر حلمه، يقال منه))بدن((: تبديًنا إذا كَِبر ِسنه، ويروى
 إذا ضخم، وقد  يبدن بدناً- أيضاً بفتح الدال - يبدن بدانة، وبدنَ - بضم الدال -بدنَ 

 رضي - بكثرة اللحم، وقول عائشة ال يوصف النيب : أنكر بعضهم هذه الرواية، وقالوا
بادن ((:  يصحح الروايتني، ويف وصف علي له))فلما أسن وأخذ اللحم(( : -اهللا عنها 
 أي عظيم البدن شديده غري متهيج وال رِهل وال خوار الِبنية، ويف حديث ))متماسك
 .)))١()وبدان(وكان معتدل اخلَلْق ((: ةعائش

                                     
 

بادن ((:  وفيه، واملعروف حديث هند بن أيب هالة يف وصف النيب ا ميكن أن نقرأذك )١(
 . واهللا أعلم))متماسك
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بقَى : نظرت واتبعت، يقال:  أي))فبقَْيت كيف يصلي رسول اهللا ((: قوله
 :قال كُثَيّر. إذا أَتبعه بصره: الشيء يبِقيه

فما زلت أَْبِقي الظُّْعن حىت كأا
 

أواقي سًدى تغتالُهن احلوائك 
 

 هذا قد يكون حقيقة ))أذنيه(( ويروى )) أذنهذلك رجل بال الشيطان يف((: قوله
وقد يكون جمازاً، فيكون حقيقة يفهم منه الغفلة وثقل النوم، أو الطواعية واالنفعال، 
وجمازه أن يكون املراد احتقره واستهانه وغلبه عليه حىت أصم أذنه ومنعها من مساع النداء 

 احلواس إدراكاً؛ كما خصها والدعاء، فصارت كحاهلا لو بال فيها وخص األذن من أشد
ومن ]. ١١:الكهف[﴾فَضرْبنا علَى آذَاِنِهْم ِفي الْكَْهِف ِسِنني عدًدا﴿: تعاىل جده يف قوله

تفل فالن يف أذن فالن ونفث فيه إذا الحاه، وقد يكون بال مثله، وهو أشد : كالمهم
 .)١((...)ع للشيطان مبالغة يف االحتقار  من نفث وتفل، وباجلملة فيفهم منه أنه مطي

بلغين أن البطَلَة : قال معاوية((:  يف كتاب مسلم))وال يستطيعها البطَلَة((: قوله
البطَلة مجع مبِطل على املعىن ال على اللفظ؛ ألن : قلت.  وهذا ال مينع من فسره))السحرة

مبطلون، وباطل ومبطل بطَلَة مجع باطل، كضارب وضربة، وقاتل وقَتلة، ومبطل إمنا جيمع 
كالمها اسم فاعل، فجمع أحدمها مجع اآلخر الشتراكهما يف الفاعلية، وهو شيبه بقوله 

ونبات ليس مصدراً ألنبت ولكنه ]. ١٧:نوح[﴾واُهللا أَنبتكُم مِّن اَألْرِض نباًتا﴿: تعاىل
 .لنبت فجاء مصدراً عنه الشتراك نبت وأنبت يف املعىن

 .بطُلَ يبطُلُ بطالة وبطولة فهو بطَلٌ:  أي شجاع، يقال))رببطَلٌ جمَ((: قوله
 كلمة مبعىن غري، مبعىن ))بْيد(( ))بْيد أَنَّ كل أُمة أوتيت الكتاب من قبلنا((: قوله
 ))بأيد(( ))بيد((مبعىن على، واألول املعروف، ويف رواية الفارسي خاصة مكان : إال، وقيل

ال :  بعد هذه الرواية مزة مكسورة، قال بعضهم))وإم((القوة، : دبقوة، اَأليد واأل: أي
وفتحها عندي جائز على أن تكون وما بعدها مفعوالً من أجله، واملعىن حنن . جيوز فتحها

 .عملنا وفرطوا: السابقون األولون بقوة من أجل أم وأنا وذكر احلالني أي
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موضع على مسرية يومني من :  بعاث))مبا تقاولت به األنصار يوم بعاث((: قوله
 .وقيل بعني مهملة وبغني معجمة، وحكي ذلك عن اخلليل: املدينة

بذَخ يبذَخ بذاخاً وشرٌف باذخ، : التطاول والتكرب، يقال:  البذَخ))بذَخاً((: قوله
 .وكذلك اجلبل أي عال

 كتاب مسلم يف  وقعت هذه الكلمة يف))إن أحب أموايل إيلَّ ِبريحاء((: قوله
شيوخنا اآلخذين عن أيب الفضل حديث مالك ويف حديث محاد، والذي قيدت فيها عن 

 لفظ ))ِبريحاء((: - رمحه اهللا - يف حديث مالك -اهللا عياض بن موسى اليحصيب رمحه 
 ))بريحا((:  ويف حديث محاد)١( وهي طريق األندلسيني))حاء((ومضاف إىل  البري معرب
 فيها اختالف يف غري هذا الكتاب وفيه أيضاً، وهو موضع قريب من مسجد وبني الرواة

 يعرف بقصر بين جديلة، والذي يظهر أنه اسم موضع وال ميتنع أن يكون فيها النيب 
إنه موضع باملدينة ويظهر من قوله : بئر، فقد روي أنه كان هناك ماء، وقد قال البكري

بيرحاء، وبريحاء، :  نسب إليه البئر، وقد حكي فيهاحاٌء اسم رجل: وقال غريه. امسه حاء
جعلت ((:  وبريحاء كل ذلك قد قيل، ويف مصنف أيب داود- ممدود ومقصور -وبارحيا 

 .))أرضي بأرحياء
ملك فالن بضع فالن، : النكاح، يقال:  البضع))ويف بضع أحدكم صدقة((: قوله
 .النكاح، وهو الِبضاع أيضاً: واملباضعة
بطون القبائل، وترتيب ذلك أن الشعب :  يعين))كتب على كل بطن عقُوله((: ولهق

تتشعب منه القبائل، والقبيلة تتقابل عليها العمائر، والعمارة تفترق فيها البطون، والبطن 
يفترق منه األفخاذ، والفَِخذُ تفترق منها الفصائل، فالفصيلة بعض الفَِخذ، والفَِخذُ بعض 

بعض العمارة  والِعمارة بعض القبيلة، والقبيلة بعض الشعب، وشعب أيضاً البطن، والبطن 
: اسم علم على قبيلة من اليمن، ومنهم أبو عامر وعامر بن شراحيل الشعيب، وقد قيل

القبيلة : الفصيلة بعض القبيلة يف قول من قال: الشعب بعض القبيلة، خبالف ما تقدم، وقيل
 .هربعض الشعب، واألول أعرف وأش
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 ضمري هو الفاعل ومل يتقدم له ذكر ))بلغت(( يف ))حىت إذا بلغت احللقوم((: قوله
 ].٣٢:ص[﴾حتى توارْت ِبالِْحجاِب﴿: يعود عليه، ولكن قرينة احلال تفسره كقوله تعاىل

د ببصرية االدم، وقد يكون املر:  البصرية))تنظر يف النصل فال ترى بصرية((: قوله
 .ال ترى شيئاً يقع عليه البصر: معىن مبصرة، أي

قبل أن ((: أُظهرت، وكذلك قوله:  أي))إا كانت أُبينت يل ليلة القدر((: قوله
 . أي أن يظهر))يبان

 منصوباً ))الرب((الفعل الصاحل، والرب ضد اإلمث، وكذا روي :  أي))آلرب تردن((: قوله
من حيقق مهزة االستفهام ويبدل اليت  ألنه مفرع له، ومن الرواة له ))تردن((بـ ونصبه 

 .بعدها ألفاً، ومنهم من حيذفها، وكل جائز
كأا (( :)١(الفيت من اإلبل واألنثى بكْرة، ومنه قوله:  البكر))كغطيط البكُر((: قوله
 .))استسلف بكْراً((، و ))بكْرة عْيطاء
لقيت : الشدة، يقولون: شديد، والبرح:  أي))فاضربوهن ضرباً غري مبرّح((: قوله

 وبنات برح، وبين برح أي - بضم الباء وكسرها -منه برحاً بارحاً، ولقيت منه البرِحني 
فأخذه ما كان يأخذه من ((: ومنه.  منه))لقينا هذا البْرح((: وقوله. الشدائد والدواهي

 .))البرحاء
 منصوب برويد؛ ألنه اسم لفعل ))بعض فتياك((:  قوله))روْيدك بعض فُْتياك((: قوله

 .بعض فُتياكأكفف األمر، وفعل األمر الذي مسي به ها هنا اكفف، أي 
 ))إذا برأ الدبر، وعفا األثر، وانسلخ صفَر، حلت العمرة ملن اعتمر((: قوله

 أي إذا ويروى بِرئ الدبر، ومضارع بِرئ يبرأ، ويف برأ يبرأ ويبرؤ، ومصدر الكل البرء،
بِرئَت دبر اإلبل اليت حتجون عليها؛ ألم يف اجلاهلية كانوا ال يعتمرون يف أشهر احلج 
ويرونه فجوراً، فيقولون ال نعتمر حىت يبرأ دبر إبل احلجاج، وتعفو آثارها، وينسلخ صفر؛ 

ثر كثر فا األإن معىن ع: وقيل. ألم كانوا جيعلون احملرم صفراً وهذا ال يكون إال بعد مدة
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الشعر الذي بقي أثره وقت احلالق، ونعم تأيت عفا مبعىن كَثُر لكن محل عفا ها هنا على 
 . اللهم إال أن يريد أن كثرة الشعر على آثار احللق ففيه نظر،معىن كَثُر بعيد
عِطبت أو كَلَّت، وكذلك أُبدع بالرجل :  بضم اهلمزة أي))إن هي أُْبِدعت((: قوله

واملعروف أُبدع، . بدع:  أيضاً إذا كَلَّت راحلته أو عِطبت، وبعضهم قال-هلمزة  بضم ا-
 . بفتح اهلمزة، وليس بشيء أيضاً))أَْبدعت((: وقد روي
ويروى _ أيضاً_ بفتح الياء وكسر الباء وبضم الباء ))فيأيت قوم يبسُّون((: قوله

بس يِبس ويبس بّساً وأَبس يِبس : اليق_  بضم الياء وكسر الباء ))يِبسُّون((: أيضاً
بس بس بالسكون : ِإبساساً، وهو السري، ويكون البس الزجر، ويكون البس  الرعاء، يقال

وقد حكي _ بكسر السني دون تنوين_بِس بِس : وفتح الباء، وقد تكسر الباء، ويقال
هذا املشهور، وقد حكي أنه زجر لإلبل، التنوين مع تشديدها، وكل ذلك دعاء للحلب، 

 إما يدعون للخروج ))يِبسون((واحسبه إمنا يكون زجراً عن منع احلالب، فعلى هذا يكون 
من املدينة أنفسهم وغريهم، أو يزجرون على اإلقامة ا، فهو كالدعاء للخروج عنها، 

 .واهللا أعلم
:  النكاح عقداً ومجاعاً، ويقال: الباءة))من استطاع منكم الباءة فليتزوج((: قوله
 .باهة أيضاً
القَطْع، وبتل : االنقطاع عن النساء والبتل:  أي))رد على ابن مظعون التبتُّل((: قوله
 .أباها عن نفسه، وقيل ملرمي البتول النقاطعها عن الرجال: الصدقة

 .ساكن احلاضرة: رساكن البادية، واحلاض:  البادي))ال يبْع حاِضر ِلباِد((: قوله
: القطع، يقال منه:قطعه؛ لكونه ال رجعة بعده، والبت:  أي))فَبت طالقي((: قوله

مصدر مل تستعمله :  والبتة))أِبتُّوا نكاح هؤالء النساء((بت يبت، وأَبت يِبت، ومنه قوله 
 .العرب إال باأللف والالم ومعناه القَطْع

 ى أن يزيد الرجل على الرجل يف السلع ))عضكم على بيع بعضال يبْع ب((: قوله
إذا تراكن مع مالكها، وأن يعرض سلعته على سلعة اآلخر وقد تراكن مع مشتريها؛ ألن 

بعت الشيء إذا أخرجته عن يدك بعوض للغري، : البيع واالبتياع يقع عليهما معاً، تقول
 ))ابتاعي وأعتقي((: عرضته للبيع، وقوله: شيءوإذا أخذته من يد الغري بِعوٍض، وأَبعت ال

 .أي اشتري
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عضها،  هي الزانية، ومهرها ما تأخذ عوضاً عن ب((ى عن مهر البِغي((: قوله
 . والكسر أكثر وأعرف، وأصله الطلب،بكسر الباء وبالضم: الزناء، وقيل: والبغاء

 بقطع ))أبغينا((: رواةاطليب لنا، قال بعض ال:  أي))اذهيب فابغينا شيئاً((: وقوله
 .اهلمزة، وال وجه له

 .صنف طيب من التمر: ))جاء بالل بتمر بْرين((: قوله
طلب : استفعل من الرباءة، أي:  استربأ))فمن اتقى الشبهات استربأ لدينه((: قوله
 .ما يربئه

  أصله)١(فاعل من قولك بِئس يبأَس إذ:  بائس))لكْن البائس سعد بن خولة((: قوله
 .بؤس أي شر وشدة

بطل دمه فال حق فيه، : من البطالن، أي_  بالباء ))ومثل ذلك بطَلَ((: قوله
 .طُلَّ الدم إذا ترك ومل يطلب به: هدر، من قوهلم: أي_  باثنتني ))يطل((: ويروى

 : البيضة))يسرق البيضة فتقطع يده، واحلبل فتقطع يده((: قوله
الثة دراهم، وقد جيوز أن يريد بيضة الدجاجة على جهة بيضة احلديد وأقل قيمتها ث

املبالغة، أي يسرق ما شأنه يف االستقالل كشأن البيضة واحلبل فتقطع يده فيه، خرج هذا 
 . وأشباهه))فبيعوها ولو بضفري((: خمرج الذم له على سقوط مهته كقوله

 املشركني  وكذلك يف)))٢(إنا نصيب يف البيات من ذراري املشركني((: قوله
 .اإلغارة عليهم ليالً، وإصابتهم فيه: البيات والتبِييت. يبيتون

 .موضع من بالد بين النضري:  البويرة))حريق بالبوْيرة مستطري((: قوله
اختصصت به دوننا ومل جتعل لنا فيه :  أي))ولكنك اْستْبدْدت علينا باألمر((: قوله

 .إذا انفرد به: ألمر يستِبد استبداداًاستبد با: مشاركة، يقال
 .قبوهلا عليه وفرحها:  أي))حني خيالط بشاشة القلوب((: قوله

                                     
 

 .إذا: يف األصل )١(
 ).١٧٤٥/٣٧ رقم ٣/١٣٦٥(طمس باألصل، واملثبت من صحيح مسلم  )٢(
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تكون البشاشة منها له :  وهو كاألول؛ أي))حني ختالط بشاشته القلوب((: ويرى
ته وأضفته إليه جمازاً بالضرب الذي ضر: أعجبين ضرب زيد؛ أي: وختالطها كما تقول

 .وكذلك أضيفت البشاشة اليت من القلوب لهلوقوعه به، 
بؤس الرجل : الشدة، يريد شدة احلرب، يقال:  البأْس))كنا إذا امحر البأْس((: قوله

:  وقوله))اشتد البأس((: يبؤس بأساً فهو بئيس إذا كان شديد البأس شجاعاً، ويروى
اد به الدم املوجود يف وقت نعمة خضراء وموت أمحر، وقد ير:  مثل، تقول العرب))أمحر((

 .احلرب إذا سفك الدم وهو أشد أحواهلا
 موضع - بفتح الباء - برك الغماد ))أن نضرب أكبادها إىل برك الغماد((: قوله
 .قصى منها وقد تكْسر باؤهجر يف األ
 هم الرجالة وأصحاب ركاب امللك ))وجعل أبا عبيدة على البياِذقة((: قوله
من يشرف على :  أي))على الشارفة((:  وروي))على الساقة((: ه، وقد روياملتصرفون ل

 .مكة، وكالمها تصحيف، واألول أوىل
بطَنت الرجل، وظهرته : سلك يف بطنه، من قوهلم:  أي))وبطن الوادي((: قوله

 .ضربت ذلك املوضع منه: أي
البلد واألرض، : رة يريد املدينة، والبح))ولقد اصطلح أهل هذه البحْيرة((: قوله

ملك البحرية، وقد اشترط بعضهم وجود املاء يف القرية : يقال: وقال حذاق املتاخرين
:  أي))اعمل من وراء البحار((: القرى، ومنه قوله: والبلد وتسميتها حبرة، والبحار

 .القرى
ضربه : مات، وكذلك تقول العرب:  معناه))فضربه ابنا عفراء حىت برد((: قوله

 .بردحىت 
وسعت شقه؛ ألن أصل البقر التوسيع، وكذلك :  معناه))بقَْرت به بطنه((: قوله

 )١(شق يشق، وكان يقال حملمد بن علي بن:  بقَر يبقَر بقْراً، أي))يبقر خواصرها((: قوله
 .ثاقبة للقلوب: حسني الباقر؛ لبقره يف العلوم، أي توسعه، وميتة باقرة أي

                                     
 

 ).٢٦/١٣٦(واملثبت من ذيب الكمال . أيب: يف األصل )١(



   املفِصح املفِهم واملوضح املُلهم ِلمعاين صِحيح مسلِم                         
 

٣٢
 

هو مصدر باح يبوح، كالضمان :  أي ظاهراً، قيل))ا كفراً بواحاًإال أن ترو((: قوله
 .أسود:اسم كالسواد من قولك: من ضِمن يضمن، وقيل

:  كلمة تقال عند الرضى بالشيء واستحسانه والقبول له، ويقال))بخ بخ((: قوله
عند استعظام الشيء والتعجب منه، وفيها لغات منها سكون اآلخر، ومنها كسر اآلخر 

وناً وغري منون، ومنها ضم اآلخر خمففاً، ومنها ضم اآلخر مشدداً غري منون، وقال من
 .إذا كررت حركت األوىل وسكنت الثانية: بعضهم

 يدخل )٢((...)  أو غريه )١((...) أي أدخل ا وكانوا ))أن أبتين بفاطمة((: قوله
عبر به عن الدخول وإن ابتىن فالن أو بىن فالن، مث نسي ذلك حىت صار ي: بزوجته فيقولون
 .مل يكن بناء
: أول محل النخل، فإذا انشق قيل له:  البلَح))وأن خيلط البلح بالزهو((: قوله

 .الضحك واإلغريض
 هو املشهور وقد جاءت - بكسر الباء - )) عن الِبْتعسئل رسول اهللا ((: قوله

 .بفتحها قليالً، وهو شراب العسل
 .ظهور اإلعجاب يف املشي واخليالء فيه:  التبختر))تبْختربينا رجل ي((: قوله
ما قَصر ذَنبه من احليات، وقد قيل : اَألبتر:  قيل))اقتلوا ذا الطُّفْيتْين واألََْبتر((: قوله

 إذا نظرت )٣(إنه األفعى، وذكر عن النضر بن مشيل أنه زعم أن األبتر حية أزرق قطع ذنبه
 . أسقطتإليه احلامل
الربيق، أي تلمع باملاء لقلته :  معناه تبرق، والبصيص))تِبصُّ بشيء من ماء((: قوله

بض : ترشح، وتقول العرب: تقطر، وقيل: عند خروجه، ومن روى بضاد معجمة فمعناه
ضمبعىن واحد، والبض باملاء القليل: وض. 

 .ما مل ميزج: ممزوج، والبحت أي صرفاً غري ))خيتضب باِحلناء بْحتاً((: قوله
                                     

 

 .طمس يف األصل )١(
 .طمس يف األصل) ٢(
 ).١٤/٢٣٠(حه غري واضحة يف األصل، واملثبت موافق ملا ذكره النووي يف شر )٣(
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:  أي أصنعها وأجعل هلا ريشاً، يقال ملن صنع النبل))أَْبِري النْبلَ وأَِريشها((: قوله
 .راشها: براها يبريها، وملن صنع هلا ريشاً

 حيتمل أن يكون منصوباً على الظرف، ))فانطلق إىل أحدهم بادي الرأي((: قوله
 وتكون ))انطلق((:  منصوباً على احلال من الفاعل، لقولهأي وقت ذلك، وحيتمل أن يكون

اإلضافة غري حمضة؛ ألنه اسم فاعل، فإن مز فهو من االبتداء، وإن مل مز فهو من بدا 
 .يبدو إذا ظهر
 أي ال أذيعه وأنشره، ّبثَّ اخلرب إذا نشره وأذاعه، وقد يكون ))ال أَبثُّ خربه((: قوهلا

 .بثَّه على جهة الشكوى
فرحين :  وقد روي بالتخفيف، ومعناه))وبجحين فَبِجحْت إلَّي نفسي((: : قوهلا

بجح الرجل يبجح بجحاً، إذا : التعاظم، يقال: عظَّمين فعظمت، والتبجح: ففرحت، وقيل
 ،- بفتح اجليم -بجح : فَرح وأظهر فرحه، وبجحه غريه يبجّحه تبجيحاً، ويقال منه

 .وهي لغة ضعيفة
بثَّ يبثُّ بثّاً، وأبثَّه :  أي ال تشيعه وتنشره، يقال))ال تبثُّ حديثنا تْبثيثاً((: قوهلا

 بالنون ))تنثُّ حديثنا تْنِثيثاً((: إبثاثاً مبعىن، وبثَّثَه تبِثيثاً إذا أرادوا املبالغة، ويروى يف غري هذا
 -ثَّ اخلرب ينثُّه بضم نون ينثُّه نثّاً، ونثث الزّق يِنثُّ ن: ال تفشيه، يقال: موضع الباء أي

واملصدران يف احلديث من نث ونفث خارجان على غري . رشح:  نثّاً ونثيثاً-بكسر النون 
 .الصدر وذلك يف كالم العرب شائع

 .قطعة، وجتمع على بضع وِبضع أيضاً:  أي))إمنا فاطمة بْضعةٌ مين((: قوله
 ومعناه أا ))ينازعن((:  أي يعارضن ويشان، وقد روي))يباِرين اَألِعنة((: قوله

مثل األعنة إما يف القوة، هذه يف اجلذب، وهذه يف الدفع، وإما يف الصالبة والشدة، وإما 
يف الصرب، وإما يف السرعة، وقد يكون الشبه يف كل هذا، وجعلها تشاها إذا أخذت يف 

 . لتكون أشد مبالغة)١((...)الصعود 
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التظَرف والتكَيس والتحذْلُق، :  البلْتعة))بن أيب بلتعة من حاطب: فإذا فيه((: قوله
تبلْتع يتبلْتع بلْتعةً وتبلْتعاً، : واملتبلتع الذي يتعمل يف ذلك، ويقال له البلْتعاين أيضاً، ويقال

 . الكثرية الكالم)١(يطةالسل: والبلْتعة من النساء
 يعين الربص وبه تسمي العرب البياض، ويقولون عن ))قد كان به بياض((: قوله
 .األضحى: بياض من غري سوء ويقولون أيضاً عن األبيض: احلمرة، أو: البياض

أفسد وأيضاً : املفسد، أبار يِبري إبارة:  املبري))إن يف ثقيف كذاباً ومبرياً((: قوله
 .أهلك

 والباع والبوع مبعىن واحد وهو ))بوعاً((:  ويف أخرى))إذا تقرب مين باعاً((: قوله
 .ومن الدابة خطوها، وقد ذكر جمازة يف الشني) قدر أربع أذرع(

بِخلَ :  الشح يقال- بفتح الباء واخلاء - البخل ))وأعوذ بك من البخل((: قوله
 .البخل وهي مولدة قليلة: ليبخلُ بخالً وبخالً وبخالً ورمبا قي

بسط الرجل يده : يقال.  معناه جيود برمحته وفضله ومغفرته))يبسط يده((: قوله
 ].٦٤:املائدة[﴾بلْ يداه مْبسوطَتاِن﴿:  قوله تعاىلمبعىن جاد، ومنه

البساً بياضاً، :  أي- بفتح الباء وكسر الياء مشددة ))رأى رجالً مبيّضاً((: قوله
 .))مْبيضاً((: مبيّضة ومسوّدة لالبسي ذلك، وقد روي: الويق

 . أي حزين))حضرين بثَّي((: قوله
بشرته أبشره بشراً :  يقال- بكسر الباء وضمها ))وكسوته إياها ببشارته((: قوله

 ِشربي رشوأَب ،رشبي رششرياً، وببه ترّشته أُبرشوراً، وبشمزة وب أيضاً واألمر من األول
 . بالوجهني منه))سددوا وقاربوا وأبشروا((: وقوله. الوصل، ومن الثاين مزة القطع

 أي أنعم عليه، وأصل البالء االختبار يف اخلري ))ابتاله اهللا يف صدق احلديث((: قوله
 . حسناً، وقد جاء بلوت مبعىن اختربت أيضاًأباله اهللا بالًء: والشر، يقال
مل أدخر، وقد :  فقد ذكر مسلم أن قتادة فسره))فإين أَْبتِئر عند اهللا خرياً((: قوله

بأرت الشيء : معناه مل يقدم حسنة خري لنفسه، ويقال:  قال اهلروي))ما ابتأر((: روي
                                     

 

 ).بلتع(واملثبت من اللسان . السبيطة: يف األصل )١(
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: وقد روي. هذا الذي يف كتاب مسلم. بؤرة: وابتأرته إذا ادخرته، ومنه قيل للحفرة
 ))يأترب ويبتئر((:  بنون وراء، وقد روي))ينتئر((:  بنون وزاي و))نتئزي(( بزاي و ))يبتئز((

 . بالنون واهلاء والزاي، وقليل يف هذه األلفاظ ما يصح له معىن))مل ينتهز((على الشك، و 
 املفهوم من هذا ))ثور ونون: قيل وما هذا؟ قال. باالم ونْونٌ إدامهم: قال((: قوله

إنه جهل اهلجاء؛ ألن الثور هو الألَّى، فإما :  الثور، وأنا أقولأن اليهودي أوقع باالم على
ياالم وتصحف عند الرواة ياء بباء، وقد أكثر الناس يف هذا : جهل اهلجاء وإما قلبه فقال
ى فيه، وليس يف لغة العرب ياالم امساً لشيء، وذكر بعضهم راحلرف، وهذا أحسن ما أ

 . أعلم ما هوأم يقولون للشيء الشديد ياالم واهللا
 اسم لفعل األمر مبين على احلركة اللتقاء ))بلْه(( ))بلْه ما أطلعتهم عليه((: قوله

 بالفتحة خلفتها، أو اهلاء حرف والكسر والضم يستثقالن فيها، )١(الساكنني، حتركت
هذا  ومعناه دع ما أطلعتهم عليه أي اتركه واضرب عنه احتقاراً له يف جنب ما بقي؛ ألن

 .معناه كيف، وال أعرفه: وقد قيل.  منهأكثر
األصل، وهي أيضاً اجلماعة، وهي أيضاً العز، :  البيضة))فيستبيح بيضتهم((: قوله

 من الثنوية - بكسر الياء -وهي امللك وكل واحدة من هذه ينقدح املعىن عليه، واملبيّضة 
 .عباس ألم املُسوّدةأصحاب املقنع مسوا بذلك لتبييضهم ثيام خمالفة خللفاء بين ال

 . هو قصر معروف))كنـز كسرى الذي يف األبيض((: قوله
 . معناه نعم))بلى: قلت((: قوله
 موضعان أحدمها ببالد احلجاز، واآلخر بالشام ))أخربوين بنخل بْيسان((: قوله

 .وأحسب املسئول عنه الذي ببالد احلجاز، واهللا أعلم
عمل معروف باليمن :  البحرين))إىل البحرينبعث أبا عبيدة بن اجلراح ((: قوله
 .فيه بالد

إن الرجل ليتكلم بالكلمة يهوي ا يف النار أبعد ما بني املشرق ((: قوله
 . أي يهوي ا هِوّياً أبعد من هوي ما بني، وحذف وأقام الثاين مقام احملذوف))واملغرب

                                     
 

 .طمس باألصل )١(
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 حرف التـاء
ام، قيل إا مسيت بذلك؛ ألن النيب من أدىن الش_  بفتح التاء وضم الباء ))تبوك((
ح أدخلوه فيها فقالا بِقدا((:  وجد قوماً حيركووكُوبوقد كانت تسمى ))ما زلتم ت 

 .تبوك من قبل هذا
 بالباء بواحدة وبالياء بثنتني واملعىن واحد، وقال ))فيصبح الناس يتتابعون((: قوله
 .الباء يف اخلري والياء يف الشر: بعضهم

 أي خسراناً وهالكاً، وهو مصدر منصوب نصب املفعول بفعل ))تباً هلا((: قوله
 .مضمر كأنه ألزمه اهللا التباب، ويقال تبوهم أي أهلكوهم

استغنت : وقيل. افتقرت:  دعاء، وقد أكثر يف تفسريه فقيل))تِربت ميينك((: قوله
: وقيل. و غريبتِرب وأَترب مبعىن واحد وه: وحكي عن بعض العرب أم يقولون

إىل غري هذا مما يوجب التطويل، وأحسن ما فيه أنه دعاء خرج خمرج . لصقت بالتراب
وثَِكلَته أمه، وكقوله . وانج ال أًبا لك. ما أفرسه قاتله اهللا: التهويل واالستغراب كقوهلم

و  والعرب تفعل هذا كثرياً تدعو على املخاطب وال تريد له املدع))عقرى حلقى((: لعائشة
 . يكفي يف تبيني املقصود، وباهللا التوفيق))بل أنٍت تربت يداك((:  لعائشةبه، وقوله 
 بضم التاء وسكون احلاء - التحفة ))فما تحفتهم حني يدخلون اجلنة((: قوله

. أحتفته أُتحفُه إحتافاً: يقال. ما يقدم للمتحف من بر وضيافة ولطف : -وفتحها أيضاً 
فأحتفها برطب ابن ((: دال مبدلة من الواو كتحفة وتكَأَة ومنهوحكي عن اخلليل أن ال

 .))طاب
كل ما نـزل من احلجاز عن جند كمكة وما :  امة))أخذوا حنو ِتهامة((: قوله

وكل موضع منخفض .  إذا تغري)١(تِهم الدهن: يليها، ومسيت امة لتغري هوائها من قوهلم
 .فهو امة
 . التفل والبزاق والبصاق والبساق مبعىن واحد))سجد خطيئةالتفل يف امل((: قوله
 . مجع تل وهو كُدس الرمل وغريه كالكُدى))حىت رأينا يفء التُّلُول((: قوله

                                     
 

 ).م(واملثبت من اللسان . الذهن: يف األصل )١(
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 قيل إنه لفظ أعجمي عرّب وأصله التابوه وهو وعاء ))وسبعاً يف التابوت((: قوله
وف جمازاً، فقد يريد من خشب أو غريه، والتابوت يطلق على القلب وعلى ما هو جم

فهي باقية فيه إما نسيها هو وهي يف قلب غريه، أو هي .بالتابوت قلبه أو قلب من أخربه
يف قلبه فاستأثر ا، أو نسيها وهي عنده مرسومة يف التابوت حقيقة، وقد يريد أن ما بقي 

لحم من األدعية وذلك سبع واقع يف اجلسد وأراد بالتابوت اجلسد، أال تراه ذكر ال
والعصب والوجه والشعر والبشرة وهذه كلها أجزاء اجلسد ونسي اثنتني منهما، واهللا 

 .أعلم
الرجوع تاب يتوب توبة : أرجع، والتوبة:  أتوب))أستغفرك وأتوب إليك((: قوله

 .رجع: وتوباً
مع على ترنجة وجي: ويقال.  مجع أُترجه أُترجٌّ))مثل املؤمن كمثل اُألْترجة((: قوله

 .ترنج
 أي يتردد من حصر أو ِعيًّ أو لكنه أو عجمة، ))والذي يقرأ ويتتعتع فيه((: قوله

وتتعتع القوم يتتعتعون تتعتعاً إذا كانوا يف أراجيف، وكذلك الدابة إذا غرقت يف ِزبل أو 
 .وحل، وتعتع الرجل جيء به يعتل

توى يتِوي وتِوي يتوى تًوى :  أي هلٌْك، يقال))ذاك الذي ال توى عليه((: قوله
 .إذا هلك: فيهما

: أعلى عظم الصدر، واحدا ترقُوة، ومنه قوله:  التراقي))ال جياوز تراقيهم((: قوله
 .))ومنهم من تأخذه النار إىل تْرقُوِته((

ا قيل بكسر التاء واهلاء، وقد فتح التاء بعضهم، وهي ذ ك))بِتْعِهن: فقال((: قوله
 . للماء على حنو من ثالثة أميال من السقيا بطريق مكة مث مسي املوضع اعني

 . أي فرد ال شفع))االستجمار تو((: قوله
 أي متحري، وتاه يتيه إذا حتري، ويقال لألرض ِتيه وتيهاء ))إنك لرجل تائه((: قوله

 .إذا مل يكن ا ما يهتدى به
 . من حجر التور كالقَدح))فجعلته يف تور((: قوله
تاق يتوق توقاً فهو تائق وتاقئ :  أي تشتاق، يقال))مالك تتوق يف قريش((: قوله

 :على القلب، ومنه قول الشاعر
 القلب تاقئ إليكم كي يالقيكم
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 حبذف التاء الواحدة ومعناه ختتار ))وتنوق(( و ))ما لك تتنوق يف قريش((: وتروى
تأنق يتأنق وتنوق يتنوق وتنيق : ِنيقَةُ كل شيء خياره، ويقالنيق املعجب لك منهم، واأل

 .مبعىن واحد
الذي : - بفتح التاء وضم اجليم وبضمهما معاً - الترمجان ))مث قال لترمجانه((: قوله

 .يفسر لغة بلغة، وقيل إنه أعجمي عرب
تلَّ يتلُّ :  الصب، يقال معناه دفعه، والتلُّ أيضاً)) يف يدهفتلَّه رسول اهللا ((: قوله

 - بالكسر -إذا صب وإذا دفع، واملصدر تلٌّ، ويقال تلَّ يِتلُّ _ بضم التاء يف املضارع_
 .إذا سقط

 أي قد انتهى أمد احلمل، أَتمت تِتم إذا انقضت املدة، ))فخرجت وأنا متم((: قوهلا
 .عىنولدت لتمام وِتمام وولدت ولداً تاّماً مب: ويقال

 هكذا وقع وال أعرف هلذه اللفظة معىن يف هذا املوضع، إمنا ))فلما أتلي عنه((: قوله
أتلي إذا كان له تلو أو جعل شيئاً يتلو شيئاً وال معىن له ها هنا، ولكين أحسبها : يقال

 وفالن )١(ائتليت عن الشيء إذا قصرت وفترت: مغرية من ائتلى أو أتلى عنه يأتلي، يقال
إمنا هي فلما أجلي عنه :  بفعل كذا أي ال يفتر وال يقصر وقد رأيت بعضهم قالال يأتلي

 .أجلى القوم عن املكان إذا ارتفعوا عنه وأحلوا: أي ارتفع عنه، يقال

                                     
 

 .قترت: يف األصل )١(



 
 
٣٩ فِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلماملفِصح املُ

 حرف الثاء
 أي قائم الشعر ))جاء رجل من أهل جند ثائر الرأس((: قول طلحة بن عبيد اهللا

 .نشأ مرتفعاً: ذلك السحابمرتفعه، ومنه ثار الغبار إذا ارتفع، وك
 . الطريق يف اجلبل، ومجعها ثنايا))أي ثنية هذه((: قوله
 . مجع ثور، والثور القطعة من األقط))من أثوار أقط((: قوله
الدعاء، وقصره بعضهم على :  أي إذا دعي، والتثويب))فإذا ثوب بالصالة((: قوله

هو من ثاب إىل الشيء : اء، وقالواإقامة الصالة دون التأذين لكون اإلقامة دعاء بعد دع
يثوب أي عاد إليه، ونعم هو كما زعموا، وكل داع يعيد النداء يف الغالب إما للتاكيد 
على املدعو أو رجاء أن يسمعه، وهذا موجود يف األذان ويف اإلقامة على قول وهو إعادة 

 .اللفظ مرة بعد مرة
 الثلج والربد معروفان، وقصدمها ))رداللهم اغسلين بالثلج والربد واملاء البا((: قوله

 ))وماء البارد((: ألما ماء جامد مل يستعمل بعد ومل يشبه شيء، وذلك أبلغ له، ويروى
واملراد فيه ماء الوقت البارد أو الزمن، كمسجد اجلامع على مذهب البصريني، أو يكون 

  فاملراد فيه ))ارداملاء الب((عن إضافة الشيء إىل صفته على مذهب الكوفيني، وأما 
الَ يذُوقُونَ ِفيها ﴿: اإلشارة إلطفاء اخلطايا والراحة منها، وقد قيل يف قوله تعاىل

لك من هذا األمر : اخلالص، ومن كالمهم: يكون البارد أي راحة، وقد] ٢٤:النبأ[﴾بْرًدا
 .برده أي خالصه

 . أي اذكروا يل مثنه ألعرفه))ثامنوين حبائطكم((: قوله
ثاب :  أي اجتمعوا، وثاب أيضاً رجع يقال))فثاب رجال من أهل الدار((: قوله

وِإذْ جعلْنا ﴿: املوضع املرجوع إليه، ومنه قوله تعاىل: يثوب ثَوباً وثَوباناً أي رجع، واملَثابة
 .ءاجتمعوا، وكذلك املا: وثاب القوم يثوبون]. ١٢٥:البقرة[﴾الْبْيت مثَابةً لِّلناِس وأَْمًنا

 معدول عن اثنني كثالث عن ثالثة، ورباع عن ))صالة الليل مثىن مثىن((: قوله
تسلم يف :  فقال))مثىن مثىن((: أربعة، فمعناه ركعتني ركعتني، وقد سئل ابن عمر عن قوله

 .كل ركعتني
:  الثناء يف اخلري، يقال))من أثنيتم عليه شراً((:  وقوله))من أثنيتم عليه خرياً((: قوله

 .نثوت أنثو نثاً يف اخلري والشر: يت خبري أي أثين ثناء، والنثاء يف اخلري والشر يقالأثن
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 . ثَلَطَ البعري يثِْلطُ إذا ألقى بعره مائعاً أو رقيقاً))ثَلَطَْت وبالت((: قوله
 أي ناقصها مترهل حلمها، ومن كالمهم ثَِدن اللحم يثْدن ))أو مثَدن اليد((: قوله
رجل ثَِدن ومثَدن بالتشديد، وقد ثَِدن إذا كان كثري اللحم، : رائحته، ويقالإذا تغريت 

وال يبعد أن يكون من هذا، فالعضو وإن كان ناقصاً عن صورته فقد يكون حلمه متهيجاً 
 . وهذا يدل على ِسمِنه وكثرة رطوبته وحلمه))كالنطفة تدْردر((: فسميناً، فقد قيل فيه

:  أي أصبت مقتله فمنعته من احلركة، ومنه قوله تعاىل)) فأثْبتُّهفطَعنته((: قوله
﴿وكثِْبتال تقوم معها)١ (أي ليجرحوك]. ٣٠:األنفال[﴾ِلي . 

 أي شدي على فرجك ثوباً، وثَفَر الدابة هو حزام حتت ذنبها ))استثفري((: قوله
 ساكن -، والثفر استثفر يستثفر استثفاراً: مأخوذ من هذا، أو هذا مأخوذ منه، ويقال

 . الفرج من غري اإلنسان وقد يستعار له-الفاء 
 بالتاء، ))التمر((طعم كل مثرة، ويروى :  الثمر))كانوا إذا رأوا أول الثمر((: قوله

 .وكذلك الذي يف الدعاء بعده
ما تقدم من األسنان، وإذا سقطت :  الثغر))وكانوا من أحسن الناس ثَْغرا((: قوله

 أصله اثتغر فقلبت - بالتاء بثنتني - واتغر )٢(اتغر: هو مثْغور، فإذا نبتت قيلثُِغر ف: قيل
 .كسرت ثغره: اثَّغر فقلبوا التاء ثاء، ثَغرت الرجل: الثاء تاء، ورمبا قالوا

سنان من علو  الثَِّنيةُ من اإلنسان أحد السّنني املتوسطني لأل))فانتـزع ثنيته((: قوله
 .ثنايا: جلميعهاوسفل، ويقال 
ثَرب :  والتوبيخ، يقال منه)٣( التثريب التعيري والتقبيح))وال يثَرّب عليهما((: قوله

 .يثَّرب تثريباً، وثَرب وعرب مبعىن واحد

                                     
 

 .وهو تصحيف. ليخرجوك: يف األصل )١(
 .بالعني_ اتعر : يف الصل )٢(
 .التغري والتقبيح: يف األصل )٣(
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إعادة :  أي وعودته، والثَّنى مقصور))دعهم يكن هلم بدو العتوق وثناه((: قوله
 أي ال تؤخذ مرتني يف السنة، ))ال ِثنى يف الصدقة((: الشيء مرة بعد أخرى، ويف احلديث

 . وهو بعيد؛ ألن ثنياه من االستثناء- بثاء مضمومة -وثُنياه : وقد قيل
 وهو الصياح ))شاة تْيِعر((:  أي صياح، وقد جاء يف آخر)))١(شاة هلا ثُغاء((: قوله

خيل، واخلُوار للبقر، ثَغت الشاة أيضاً، والثُّغاء واليعار للشاة كالرغاء لإلبل، واحلمحمة لل
 .تثْغو ويعرت تيِعر، ورغا اجلمل يرغو، ومححم الفرس حيمحم، وخار الثور خيور

 أي نيته ومعتقده؛ ألنه من القلب مبنـزلة الثمر ))أعطاه مثرة قلبه((: قوله يف البيعة
 .من الشجر؛ ألن كل واحد منهما هو املقصود

 أي وسطه أو ظهره، وأصل الثَّبج وسط ما بني ))ذا البحريركبون ثَبج ه((: قوله
 .))يركبون ظهر((: الكتفني، وجيمع على أثباج، ويف غري هذا احلديث

فهو ثَِمل، )مثْالً(ِمثل يثْمل :  أي قد أخذ الشراب منه، يقال))فعرف أنه ثَِمل((: قوله
 .وقد قيل يف الثمل إنه بقايا السكْر وهو األشبه به

 .نبت أبيض زهره وجرمه:  مجع ثَغامة، والثَّغام))ورأسه وحليته مثل الثَّغام(( :قوله
 وقد سكنه بعضهم - بكسر الباء - أي بطيئة احلركة ))وكانت امرأة ثَِبطة((: قوله

 وهو تصحيف ولكنه ))ثبطاً((:  أي بطيئاً، وقد روي مكان قوله)))٢(وكان فرساً ثَْبطاً((
 .حسن،املعىن عليه صحيح

مسيا بذلك : فقيل.  وذكر كتاب اهللا وأهل بيته))وأنا تارك فيكم ثَقَلني((: لهقو
لعظم مقدارمها وشدة األخذ حبقهما، وحيتمل أن يكون ذلك لكوما أمانتني، واألمانة 

 .ثقيل محلها
 . أي كثرياً، من الثروة وهي كثرة املال))وأراح علي نعماً ثَِرياً((: قوهلا
ثَِكل يثكَل ثُكْالً فهو ثَكْالن وثَاِكل :  معناه فقدت، يقال منه))يثكلت نفس((: قوله

 .واألنثى ثَكْلَى

                                     
 

 ).١٨٣١ رقم ١٤٦٢_٢/١٤٦١(واملثبت من صحيح مسلم . الثعاء: يف األصل )١(
 .نبطاً: يف األصل )٢(
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 . يعين النجم الذي يف السماء))ن اإلميان عند الثُّرياالو ك((: قوله
: ثَلَغَ يثْلَغُ ثَلَغاً شدخ، واملُثَلَّغُ:  أي يشدخوه، يقال منه))إذا يثلغوا رأسي((: قوله

واملعىن _ بالفاء والغني املعجمة _))يفلغوا(( من النخلة فينشدخ، وروي الرطَب يسقط
فَلَعت :  بالفاء والعني املهملة ومعناه يشقون، يقال منه))يفعلوا((: واحد، وروي يف غريه

 بالثاء ))يثلعوا((: وقد روي. تشققت: الشيء أَفْلَعه فَلْعاً وفعلته تفليعاً، وتفَلَّعت البطيخة
 بالقاف والعني املهملة ))يقلعوا((: املهملة وهو تصحيف ال معىن له، وقد رويوالعني 

.  من اجلسد، والصحيح املشهور ما بدئ به)١(يزيلونه: وأحسبه تصحيفاً ولكن له معىن أي
 يريد من األلفاظ ما معناه الشدخ وذلك يثلغوا بالثاء ))فيدعوه خْبزة((: وقوله بعد هذا

 . أعلموالغني املعجمة، واهللا
 

                                     
 

 .يزيلوه: يف األصل )١(



 
 

 

٤١ املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

 حرف اجليم
 مجع جرذ وهو - بكسر اجليم وذال معجمة ))إن أرضنا كثرية اِجلرذان((: قوله

 .الفأر
جهش وأَجهش إذا يأ :  معناه يأت، يقال))فأجهشت بكاء((: قول أيب هريرة

 .وض عند الفزع والعزم على البكاء
 .جلَزل ضد الركيكأي مقَدمة ذات رأي، وا ))فقالت امرأة جزلة((: قوله

كفى وأغىن، : ما أغىن، أجزأ عين جيزئ أي:  أي))ما أجزأ منا اليوم أحد((: قوله
 .أجزأ غريه مهموز: ويقال

كره وإن وافق، :اجتوى: وقال بعضهم.  أي كرهوها))فاجتووا املدينة((: قوله
 .واستوبل كره الذي مل يوافق

 بذال معجمة وجيم مفتوحة  ))جالإن األمانة نـزلت يف جذْر قلوب الر((: قوله
أو مكسورة أيضاً، وجذْر كل شيء أصله، وكل عدد ضرب يف نفسه فإنه جذْر تمع 

 .كثالثة لتسعة وعشرة ملائة
 . أي منكوساً على رأسه))كالكوز مجخّيا((: قوله
 وهو املشقة وتكون الطاقة - بفتح اجليم وضمها ))حىت بلغ مين اجلَهد((: قوله

والَِّذين الَ يِجدونَ ﴿:  أي جوع ومشقة، ومنه قوله تعاىل))فأصام جهد((: وقوله. أيضاً
مهدههو بالفتح املشقة، وهو بالضم الطاقة، : وقد فرق بعضهم فقال]. ٧٩:التوبة[﴾ِإالَّ ج

واألول أثبت، وجيوز كون اجلهد منصوباً على أن يكون الفاعل ضمري امللَك الذي غَته، أو 
ري حاله الذي هو فيه وتفسره القرائن، واجلهد مفعول وكونه مضموماً على أن يكون ضم

 .فاعالً أي انتهى يف اجلهد
 كذا هو بالنصب على احلال واخلرب يف ارور ويكون ))يا ليتين فيها جذَعاً((: قوله

 لليت اخلرب مؤخراً مقدراً من معىن الكالم، والوجه ما بدأت به، وقد روي بالرفع خرباً
 :وكذلك هو يف الرجز

يـاليتـين فيهـا جــذَع
 

 ا وأضـــعرطَـو ـُب أَخ
 

معناه _ بضم اجليم وبعدها مهزة مكسورة تليها ثاء مثلثة ))فجِئثت منه فرقاً((: قوله
 ))جِثئْت((: جِئث يجأثُ فهو مجئوث إذا فزع، وقد روي: ذعرت، ومن مشهور كالمهم
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٤٢
 

 ويستقيم الكالم عليه؛ ألنه ))جثَّئْت(( اهلمزة وهو حتريف، وشددت ثاؤه بتقدمي الثاء على
 حباء مهملة بعدها ثاءان أوالمها مكسورة من ))حِثثْت((: يكون مضاعفاً من جثأ، وروي

 جبيم مفتوحة بعدها باء ))فجبنت((حثَّ إذا أسرع، وينفرج املعىن له أيضاً، ويروى : قوهلم
 - بضمها - وجبن - بفتح الباء -لع واخلوف، جبن الرجل من اجلنب الذي هو اهل_ 

 واجلبن املأكول يقال ))وأعوذ بك من اجلنب((: يجبن فهو جبان وجِبني، ومنه قوله
 والذي عليه أكثر الرواة وخصوصاً ،بسكون الباء وبضمها وقد تشدد النون مع الضم

 .))حثثت((: م ووقع فيه وكذا يف كتاب مسل))جئثت((: النقاد ما بدئ به وهو
 جاور باملكان إذا الزمه وإن مل ))قضيت جواري((:  وقوله))جاورت ِحبراء((: قوله

يكن به جرية، وحيتمل أن تكون اجلرية من به من املالئكة، وقد يريد جماورة احلق 
جاور : النقطاعه عن اخللق وتوجهه إليه، واجلوار منه يقال بكسر اجليم وضمها يقال

جاورة وِجواراً، واِجلرية مجع جاريجاور م. 
 - جبيم مفتوحة وبعدها نون وألف وباء بواحدة ))وإذا فيها جنابذ اللؤلؤ((: قوله

 وهو ))حبائل((: اجلنابذ مجع جنبذة وهي القبة، هكذا أثبت يف كتاب مسلم، وروى غريه
 .ياق والقرائن تدفعهحتريف وتصحيف ال حمالة، وإن كان قد فسر بأشياء تتوجه ولكن الس

 اجلعد املتردد من الشعر املنقبضه الذي ليس ِبسبط، ))جعد((: قوله يف صفة عيسى
جعد األنامل فمعناه خبيل، ورجل : رجل جعد، فإذا قالوا: واجلعد من الرجل الكرمي، يقال

 . أي قوية نضرية اخللق حمكمة))على ناقة محراء جعدة((: وقوله. قوي شديد: جعد
 بضم اجليم ومهزة بعدها - اجلؤار ))له جؤار إىل اهللا تعاىل((: ه يف صفة موسىقول

أعلن بالدعاء : جأر الرجل إىل اهللا يجأر جؤاراً:  لآلدمي كاخلُوار له وللبقر قال األخفش-
 .طال نباا، وغيث جؤر أي كثري: والتضرع، وجأرت األرض

كْبر وأكابر، وأصغر وأصاغر، ولكن  مجع أجود كأ))وكأجاويد اخليل((: قوله
كمت يف مجع كُميت ملا مل يقولوا : املسموع جواد، ومجعوه هذا اجلمع كما قالوا

جاد الفرس جيود جودة إذا كان رائقاً حسناً فهو جواد للذكر واألنثى من : أكمت، ويقال
والعرب تفعل خيل جياد وأجياد وأجاويد، وأشبعت كسرة الواو فيه فنشأت عنها ياء، 

 .قواليب يف مجع قالب: ذلك كقوهلم



 
 

 

٤٣ املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

وى احلفيظة والفكرية والفهمية وغريهامل ق أي جمتمع ال))حدثنا وهو جِميع((: قوله
: يتفرق نظمها األول بضعف، يريد حال الكهولة، وكذلك قول عمر لعلي والعباس

 .  أي مل ختتلفا))وأمركما مجيع((
 .ري، وغلبيت أي عظميت، وقه))وِجربيائي((: قوله
 اجلنابة مصدر من التجنب على غري الصدر، وهو ))يغتسل من اجلنابة((: قوله

جنب، وللرجلني، واجلمع كذلك، وكذلك هو : مفارقة الشيء ومنابذته، يقال للرجل
جنبان لالثنني، وأجناب للجمع، وقيل للجنب جنباً إما ملفارقة الناس : للمؤنث، وقد قيل

الوقت، وإما ملفارقة النطفة وانفصاهلا عنه، أو ملفارقة املرأة بعد يف تلك الصفة يف ذلك 
ملفارقته الصالة، فيلزم أن تكون هذه الصفة وضعت بعد أحكام : اجلماع معها، وقد قيل

 .الشرائع
: اجلَدر بفتح اجليم أيضاً، وقوله:  هو احلائط، ويقال))حىت أقبل على اجلدار((: قوله

 . هو أصل اجلدار القدمي)) البيتلنظرت أن أدخل اجلدر يف((
 .اجلانب: خِدش، والشّق:  جِحش)) األمينهفجِحش ِشقُّ((: قوله
 من رواه بالرفع فهو تأكيد للضمري الفاعل يف ))فصلوا قعودراً أمجعون((: قوله

 بالنصب فهو حال ))أمجعني(( ومن رواه ))قعوداً((:  وقد يكون للضمري يف قوله))صلوا((
 .ري املذكورمن الضم
 أي سترة، يقي من املار، ومن الشيطان، ومن ))إمنا جعل اإلمام جنة((: قوله

 .التفرق، إىل غري ذلك
 بفتح اجليم فيها وبالكسر والفتح أكثر، ))وال ينفع ذا اجلد منك اجلد((: قوله

الَى جد وأَنه تع :﴿البخت والسعد، ويكون أيضاً العظمة، كقوله  : -  بالفتح-واجلَد 
 احلرص، واالجتهاد، - بالكسر -وكالمها يصح املعىن عليه، واِجلد ]. ٣:اجلن[﴾ربِّنا

وخيرج املعىن عليه أيضاً أي ليس شيء من مجيع  ما ذكر ينفع غري اهللا، وال يدفع عذابه، 
 .وال مينع من حكمه، وإمنا ينفع اإلبصار والتوفيق والعمل

اجتاز جيتاز :  أي مير، يفتعل من اجلواز، يقال))هيأراد أن جيتاز بني يد((: قوله
 . مثله))جيتاز يف املسجد((: اجتيازاً، وقوله
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٤٤
 

اجنفل القوم :  أي ينقلع عن موضع ركوبه ويسقط، يقال))حىت كاد ينجفل((: قوله
ينجلفون اجنفاالً أي انقلعوا ومضوا، وجفَل وأجفل كالمها مبعىن أسرع، جفَل يجِفلُ 

 .أسرعت هبوباً وأطارت التراب أيضاً: أجفَل يجِفل إجفاالً، وأجفلت الريحجفُوالً، و
جم : عاً من املاء يقالا شب)١( أي مسترحيني))وأتى الناس املاء جامّني ِرواء((: قوله

 وجماً إذا ذهب إعياؤه، وجام مفرد جامّني، وِرواء مجع - بفتح اجليم -الفرس جماماً 
 .ه بين على فعيل للمبالغة ال على لفظهراٍو على تقدير أن

أي بعيد مدى الصوت قوياً صابراً، فكىن  ))وكان أجوف جليداً((: قوله يف عمر
عن بعد مدى الصوت وشدته بعظم البطن؛ ألن عظم البطن باعث على قوة الصوت 

 .ومتدده وعظمه، وليس هذا موضع بسطه
ب الفعل إىل السري جمازاً،  أي أسرع واجتهد، ونس))إذا جد به السري((: قوله

 .واملقصود إذا جد يف السري
 اجللباب ما تستر به املرأة نفسها، وأكثروا )) ال يكون هلا جلباب)٢(إحدانا((: قوهلا

: دون الرداء، وقالوا: رداء، وقالوا: ثوب مربع دون اخلمار، وقالوا: فقالوا، مخار، وقالوا
ني ما يف األحوال، وأصحها، واملقصود ما تستتر ِملحفة أو مالءة، وهذا أب: إزار، وقالوا
جتتمع امرأتان يف جلباب واحد، :  قال بعضهم))لتلبسها أختها من جلباا((: به، وقوله

من ((: والصواب أنه أراد باجللباب اجلنس ومل يرد الواحد، ويف كتاب أيب داود
 .))جالبيبها

الفسحة تكون بني : - الباء -وبة  اجلَ))حىت رأيت املدينة يف مثل اجلَوبة((: قوله
جاب جيوب إذا شق، : النبات ال نبات فيها، أو بني البيوت ال بناء فيها، وهو من قوهلم

 وقد صحفه بعض ))اجنابت اجنياب الثوب((: كأا قد انشق عنها ما حوهلا، ومنه قوله
 . وليس بشيء))يف مثل اجلونة((: الرواة فقال

                                     
 

 ).مجم(انظر النهاية . مسترحني: يف األصل )١(
 ).٨٩٠/١٢ رقم ٢/٦٠٦(واملثبت من صحيح مسلم . إجداتا: يف األصل )٢(



 
 

 

٤٥ املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

جادت السماء : املطر الغزير،يقال:  اجلَود))أخربِ جبودفما جاء أحد إال ((: قوله
 .جتود جوداً إذا أمطرت

اجليار، وهو :  أي عن بنائها باِجلص، واِجلص))ى عن جتصيص القبور((: قوله
 . أي عن بنائها بالقَصة، وهو اجلص))عن تقصيص((: النورة البيضاء، ويروى

سده، ومنه قول أيب : ه، أجاف الباب أي سد))فخرج مث أجافه علي((: قوهلا
 .))فإذا الباب جماف((: هريرة

 مجع جمتاب، هو مفتعل من اجتاب جيتاب إذا )) عراة جمتايب النّمار)١(حفاة((: قوله
شق، أي ملا مل يكن هلم قُمص فتحوا فيها جيوباً ولبسوها كالقُمص، وذلك يفهم منه 

 .فقرهم واحتياجهم
 اجلائحة )٢(جاحت:  أي مهلكة استأصلته يقال))له جائحةورجل أصاب ما((: قوله

 .املال جتوحه، وأجاحته  واجتاحته اجتياحاً
 . جبرا ما يف كَِرشها فامتضغته))استقبلت الشمس مث اجترت((: قوله
 .))فجذبه((:  اجلبذ واجلذب سواء، وقد روي))فَجبذه بردائه((: قوله
الكتيبة اليت تكون عن ميني اجليش أو :  املُجنّبة))وعلى مجنّبة خيلنا خالد((: قوله

جنب :  مفعلة من قوهلم- بفتح النون -عن يساره، والوسط بينهما القلب، واملُجنبة 
الشيء إذا جعله جانباً، أو من جنب يجنب إذا قاد؛ ألا جتْنب أي تقاد، وقد تكسر النون 

 .كأا هي اليت جتانبت
املزج :  أي امزج السويق باملاء املمزج، واجلَدح))فاجدح لناانـزل ((: قوله

: جدح يجدح جدحاً، واِملجدح عود عريض الطرف يجدح به، ويقال: والتخويض، يقال
 .ِمجداح كِمفْتح ومفتاح، وقد صار يصنع من صفْر وغريه

 . أي خيفف ويسهل))جعل يتجوز يف صالته((: قوله

                                     
 

 ).١٠١٧ رقم ٧٠٥ – ٢/٧٠٤(واملثبت من صحيح مسلم . جفاة: يف األصل )١(
 .جاحة: يف األصل )٢(
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٤٦
 

 اللغويون خيففون وبه قيد، واحملدّثون يشددونه وكالمها ))عرانةوهو باِجل((: قوله
صواب؛ ألن األصمعي زعم أنه مسعه من العرب وقد حكي عن أهل املدينة،وإن كان كثري 

 .من اللغويني ال يصوبون التشديد، وهو موضع بني مكة والطائف
 املدينة مثاين مراحل،  هي قرية جيمع فيها، بينها وبني))وألهل الشام اجلُحفَة((: قوله

وتعرف مبهيعة، وإمنا مسيت اجلحفة ملا أجحف ا السيل ومحل أهلها، وسيل جحاف وهو 
 .الذي جيرف كل شيء ويذهب به

 . ال إمث وال جناح على من وليها))وال جناح على من قتلهن((: قوله
 هي موضع : قيل، اجلمرة واحدة مجرات املناسك))حىت رمى مجرة العقبة((: قوله

 .الرمي، وهي ثالث يرمني باجلمار،واجلمار أيضاً صغار احلصى، والواحدة مجرة
 أي مقطوع األطراف، وأكثر ما يتعني يف )))١(إن أُمّر عليكم عبد مجدع((: وقوله

 .األنف
، من اجلُرأة فريجعهم ))يريد أن جيرئهم على أهل الشام((: قوله يف قصة ابن الزبري

 - باحلاء والباء ))حيرم(( بالباء أي خيترب ما عندهم، ويروى ))جيرم((، و حىت يقاتلوهم
رجل ِمحرب أي ذو : يستنبط منهم احلرب، وحيرضهم عليها أي يسلط، ومنه يقال: أي

 . أي يصريهم حزباً عليهم أو أحزاباً))حيزم((: حرب إذا أكثر منها، ويروى
أمجعت األمر، وأمجعت عليه : ي عزم، تقول  أ))أمجع أمره على أن ينقضها((: قوله

 .مبعىن
: اِجللف: وقال غريه. اجللف واجلايف مبعىن:  قال اخلليل))إنك ِجللْف جاٍف((: قوله

 الذي ال فهم عنده الذي له خلق األعراب وخلُقهم، )٢(الكثيف الطباع: األمحق، وقيل
والدن الفارغ . قوائمهاوأصل اجللف الشاة تسلخ وخيرج ما يف جوفها بعد قطع رأسها و

 .جلف ولكل ظرف فارغ:يقال له

                                     
 

 ).١٢٩٨ رقم ٢/٩٤٤(واملثبت من صحيح مسلم . جمدح: باألصل )١(
 .وغريه) جفا(وانظر النهاية . الضياع: يف األصل )٢(



 
 

 

٤٧ املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

 . الراكعة، والباركة أيضاً)٢( املُجبّية)))١(إن شاء جمبّية((: قوله
 باجليم املسكورة بعدها حاء مهملة، وهي احلامل اليت قربت ))بامرأة مِجحّ((: قوله
 .والدا

ن سبب  رضاعته اجلوع لصغره  أي من الذي يكو))إمنا الرضاعة من ااعة((: قوله
 .ال الذي استغىن عنها بالطعام

جرست تجِرس : أكلت، يقال:  معىن جرست)) العرفُط)٣(جرست نخلُةُ((: قوله
 .اجلوارس منه: أكلت، ويقال للنحل: جرساً

د واِجلداد جد يجد جداً، واجلَدا.  أي تقطع مثرته))فأرادت أن تجد خنلها((: قوله
 .منه

البيع دون كيل وال وزن، وهو اازفة :  اجلزاف))إذا ابتاعوا الطعام جزافاً((: قوله
 .أيضاً، وذلك يف كل شيء، واجلَزف واجلزاف مبعىن، وقيل غريه

 ))فأجملوها((:  أي أذابوها، ويف آخر))حرمت عليهم الشحوم فَجملوها((: قوله
: حم وغريه يجملُه وأَجملَه يجِملُه إذا أذابه، واجلميلمجل الش: واملعىن واحد، ويقال

 .الشحم املذاب
 . أي طيب ليس مبختلط))فَقَِدم بتمر جِنيب((: قوله
 اجلَمع من التمر ما كان خمتلطاً، ))إمنا نشتري الصاع بالصاعني من اجلَمع((: وقوله

 .وقيل إنه الدقَل، وهو صنف رديء
احلجاز واليمن :  جزيرة العرب))شركني من جزيرة العربأخرجوا امل((: قوله

واليمامة وما مل متلكه فارس والروم، ومسيت جزيرة؛ ألا أحاط ا حبر فارس، ودجلة 
 .والفرات، ور احلبشة

 . جييز إجازة وهو العبور)٢( جيوز جوازاً، وأجاز)١( جاز))وأجيزوا منه((: قوله

                                     
 

 ).١٤٣٥/١١٩ رقم ٢/١٠٥٩(واملثبت من صحيح مسلم . جمبئة: يف األصل )١(
 .ابئة: باألصل )٢(
 ).١٤٧٤/٢١ رقم ١١٠٢ -٢/١١٠١(سلم واملثبت من صحيح م. خنلة: يف األصل )٣(
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 . أي جبنايتهم))ك حلفائ)٣(أخذناك جبريرة((: قوله
 فمن رفع فهو ))أمجعني((:  ويروى))جلاهدوا يف سبيل اهللا فرساناً أمجعون((: قوله

 ومن نصب فحال )٤((...) على ))جاهدوا(( أو للضمري يف ))فرسان((توكيد للضمري يف 
 .من ذلك

 .اهلَدر الذي ال دية فيه وال قَود وال تبعة:  اجلُبار))واملعدن جبار((: قوله
واملعىن واحد، واجلَلَب واجلَلَبة _  بفتح الالم وفتح اجليم ))مسع جلَبة خصم((: لهقو

 .إذا صوتوا_ بالتشديد_جلَّبوا وجلَّبوا : األصوات، يقال: واللَّجب واللَّجبة
 كذا قيدناه بالنصب أي مدة جائزته مث حذف وأقام ))فليكرم ضيفه جائزته((: قوله

: اجلاِئزة: اجلائزة ما جيوز به يومه وليلته، والضيافة ثالثة أيام، وقيل: واجلائزة العطاء، وقيل
اإلحتاف والرب، وقد روي بالرفع وقيل فيه خرب مبتدأ حمذوف أو مبتدأ حبذف اخلرب، واملعىن 

 .الواجب جائزته أو جائزته واجبة
 أشهر،  مجع جراب، وهو الوعاء من اجللد، وبكسر اجليم))مث حشونا جربنا((: قوله
 .وقد فتحت
وحتول عن مصافَّهم،  همف أي حتول عن مواق))ةفكانت للمسلمني جول((: قوله

وهذا قد تكون احلال تقتضيه والنظر على وجوه، فال يكون ازاماً، وقد يكون ازاماً، 
جال :  فمعناه استخفتهم وحولتهم وساقتهم إىل ما تريد، يقال))فاجتالتهم((: وأما قوله

 اجتياالً، زحزحه وأزاله عن قصده، )٥(تردد ذاهباً وآيباً، واجتاله جيتاله:  جوالًالشيء جيول

                                     = 
 

 .جازا: يف األصل )١(
 .أجازا: يف األصل )٢(
 ).١٦٤١ رقم ٢/١٢٦٢(واملثبت من صحيح مسلم . جبزيرة: يف األصل )٣(
 .ضعف: كلمة غري مقروءة باألصل، لعل مكاا )٤(
 .طمس باألصل لعل مكانه ما أثبت )٥(
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خال خيول عن الشيء إذا :  خباء فيكون افتعل من قوله)١())فاختاهلم((: وقد روي يف غريه
 . الشياطني، وباجليم  هو املعروف املشهور)٢((...)تعاهده ورعاه فيكون معناه تعاهدهم 

 وقد فسر يف احلديث أنه - بضم اجليم وتشديد الباء ))بان السالحإال جلُ((: قوله
: القراب وما فيه من سيف، وقد يكون معه السوط وشبه ذلك، وقد روى بعضهم

 ))جلب السالح((:  بسكون الالم على وزن عربان، ويف كتاب البخاري))جلْبان((
 عربت وما تقدم فكذلك روي،  وهي لفظة فارسية- بالراء -واملعروف جربان السالح 

 .ولبسط القول فيه موضع غري هذا
جهد يجهد إذا بالغ يف األمر :  جاِهد فاعل من قوهلم))إنه جلاِهد جماهد((: قوله

أنفد الوسع يف : جاهد يف سبيل اهللا جماهدة فهو جماهد، أي: وجد فيه، جماهد من قوهلم
 .ذلك

ما حول فيها، وقد حرف يف غري :  البئر، وجباها))ةجلس على جبى الركي((: قوله
 . وال معىن له))جب الركية((: هذا فقيل
جاش يجيش :  جاشتك ارتفع ماؤها وفارت، يقال))فجاشت فسقينا((: قوله
 .جيشاناً

 ثوب - بكسر التاء - أي عليه ِتجفَاف، والتّجفَاف ))على فرس مجفٍَّف((: قوله
 .هو درع يكون على الفرس: لفرس، وقيلكاجلَلَّ جيعل على ا

على _قد جرب احلروب :  أي- بكسر الراء وفتحها ))بطل جمرب((: قوله
 )٣(مغيظ:  أي- حباء مهملة ))حمرب((:  وقد روي- على الفتح -وجرّب فيها _ الكسر

د ضرب من األتراس، وقد يري: ذو جوب، واجلَوب:  أي- بالواو ))جموٌب((: وقد روي

                                     
 

 .فاختاهلم: كذا باألصل، ولعل األصوب )١(
 .طمس باألصل )٢(
إذا محلته على : _بالتشديد _ حربت الرجل ): حرب(ويف النهاية . مغبط: يف األصل )٣(

 .الغضب
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ريته ـأنه يف مثل اجلَوبة أي يف مثل الدارة من الرجال، إما ألنه حمروس بأهله وعش
 . وإما ألنه مفزوع منه فال يقربه أحد)١(فيكثرونه

 أي مترّس عليه، وجاء يف حديث آخر ذا اللفظ ))مجوٌّب عليه حبجفَة((: وقوله
 .أعلموقد يكون مجوباً يف مثل اجلوبة من احلجف، واهللا 

 ملوضع )٣(إخراج الدواب:  أي يف رعيه، واجلَشر)))٢(ومنا من هو يف جشره((: قوله
جشرت الدواب أجشرها جمشراً، وخيل جمشرة : ت فيه، يقاليترعى فيه وال تعود بل تب

 .أي مرعية، واجلَشر أيضاً املال املرِعي الذي ال يرجع للبيوت
: اجلسد وهو اجلسمان أيضاً، وقال األصمعي: ن اجلثما))يف جثمان أنس((: قوله
 .اجلسم: الشخص، واجلسمان: اجلثمان

 وكالمها معناه ))فتوزعوها((:  ويروى))وقام الناس إىل غُنيمة فتجزعوها((: قوله
 .اقتسموها
 .قطع جب يجب جباً إذا: قطع، يقال:  أي))فَجب أسنمتهما((: قوله
 كذا وقع ألكثرهم على االبتداء واخلرب وهو يف )) املَزاد ابوبةواحلَنتم((: قوله

 بواو النسق، ))ى عن احلنتم واملزاد ابوبة((: كتاب أيب داود، وكتاب النسائي وغريمها
 كأنه عنده من ))املخنوثة((: وهو الصواب، واألول من أوهام الرواة، وقد رواه بعضهم

ا فبقيت متسعة األفواه ال هىن ابوبة اليت قد جب أفواهاختناث األوعية وليس بشيء، ومع
 .))اشرب يف سقائك وأوكه((: تربط، أال تراه كيف قال

 طائفة منه، - بالضم والكسر - جنحه وِجنحه ))إذا كان جنح الليل((: قوله
 .جانبهم وكَنفُهم: حاشية  منه، وجنح القوم: وجنح الطريق 
 بفتح اجليمني مركب ملا ))يجرجر(( يروى ))طنه نار جهنمكأمنا جيرجر يف ب((: قوله

 مرفوعاً، ويروى بكسر اجليم األخرية مسي فاعله، ومع هذا ))نار((مل يسم فاعله فيكون 
                                     

 

 .كلمة غري واضحة باألصل، لعل مكاا ما أثبت )١(
 ).١٨٤٤ رقم ١٤٧٣ -٣/١٤٧٢(واملثبت من صحيح مسلم . جشرة: يف األصل )٢(
 .الدواب: يف األصل )٣(
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 ونصبها، فمن رفع جعل فعل اجلرجرة للنار، ومن نصب جعل الفعل للشارب ))نار((رفع 
وت البئر ـجر، وقد يكىن ا عن صد ـباإلناء، واجلرجرة أصلها التردد أي جراً بع

:  قالوااوغريه كأنه تردد الصوت وأصلها جرر مث أبدل من إحدى الراءات جيماً كم
 . وململ)١(حثحث

 . هي من أرض الشام))إن عمر بن اخلطاب باجلابية((: قوله
حركة هلا صوت، أي له حركة :  اجللجلة والتجلجل))فهو يتجلجل فيها((: قوله
 .ا فيههيف هوي

 : اجلَرس))ال تصحب املالئكة رفقة فيها كلب وال جرس((: قوله
الصوت  : - بفتح اجليم وكسرها -جلْجل من صفْر له صوت، واجلرس يف اللغة 

 .اخلفي مث استعري لذلك األول
الرقمتان املكتنفتان ذَنب :  اجلاعرتان))فهو أول من كوى اجلاعرتني((: قوله

 .احلمار
 وهو الثقب يكون يف ، كذا ثبت بتقدمي اجليم))من جحر يف باباطلع ((: قوله

من فصل بني لفق : أي_  بتقدمي احلاء والزاي ))من حجز((الباب، وقد روي يف غريه 
 . والوجه ما بدئ به))يف حجرة من حجر((الباب، وقد روي 

نخل الذي  هو الوعاء الذي ينشق على نوار ال- بالفاء )) ذَكَرةيف جف طَلْع((: قوله
نصف الشنّ :  أي ال ينعقد متراً، واجلُف))ذكر((: وقوله. يقال له الطَّلْع، والطَّلْع مجع طَلْعة

يف جب ((: إذا صيّر دلواً، وكذلك إذا نقر مثله يف أصل خنلة قيل له جف، وقد روي
بئر اليت مل تطو، ال  وفسر مبا فسرت به اآلن وال أعرفه البتة، إمنا اجلُب ال- بالباء ))طلعة

جب الرجل : أعرف يف النخل من تأليف اجليم والباء إال اِجلباب وهو تلقيح النخل، يقال
 ّاً واالسم اِجلباب، اللهم إال أن يكون كىن عن جتويف وعاء الطلعة باجلُبها جببجخنله ي

 .لكونه جموفاً مثله فيجوز ذلك وال حاجة إليه

                                     
 

 .حثحت: األصل )١(
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 أي مرحية أو دافعة، واألول الوجه، وتفتح امليم ))مة لفؤاد املريضالتلْبينة جم((: قوله
منها، ويكون مع فتحها الفتح والكسر يف اجليم، وبضم امليم أيضاً، وليس مع ضمها إال 

 .كسر اجليم فقط
إن اجلنان عوامر البيوت من اِحلناش، :  قيل))ى عن قتل ِجنان البيوت((: قوله

 .اجلنان مسخ اجلن: نها لألناسي، وقيلهو ما ال يتعرض م: وقيل
 أي مييل عليها يسترها ويقيها من احلجارة، )) عليها)١(جينأ((: قوله عن اليهودي

نا الرجل على الشيء وجتانأ عليه يتجانأ وجانأ عليه يجانئ إذا أكب عليه، ومنه ئج: يقال
 :قول عوف بن حملم

 وبدلتين بالشطاط اجلنأ
 )٢(الترس-بضم امليم- بيّن اجلَنأ إذا حدب، وانأ وخفف للضرورة، ورجل أجنأ

 ومعناه يعطف  ويرحم، وقد يكون حيىن مبا حيمل عليها األول، وقد روي ))حيىن((وروي 
ومعناه يكلف ظهره االحنناء، وهذا الذي يصح يف هذا املوضع، _  بتشديد النون ))حيىن((

مفارقة  لإلطالة بذكرها لكواوقد صحف وحرف حتاريف وتصاحيف كثرية ال معىن 
 .لغرض اللغة، واهللا املوفق

وهي اليت ال نبات ا، _  بسكون الدال وكسرها ))واألخرى جِدبة((: قوله
 .واألجادب كذلك أيضاً

 اجلنادب مجع جندب بضم اجليم ))فجعل اجلنادب والفراش يقعن فيها((: قوله
اجلندب حشرة : كسر وتفتح، وقيلوكسرها، فمع الضم تفتح الدال وتضم، ومع الكسر ت

 .صرار الليل وهو اجلُدجد: ذكر اجلراد، وقيل: تشبه اجلراد، وقيل
 . موضع بالشام وقد جاء ممدوداً-مقصور- جرىب ))كما بني جرىب وأَذْرح((: قوله
ما جيعل فيها : - مهموزة وبالواو- اجلُونة ))كأمنا أخرجها من جؤنة عطار((: قوله

 .ر عطره، وجتمع على جون وجؤن أيضاًالعطا
                                     

 

 .جيثأ: باألصل )١(
 ).جنأ(واملثبت من اللسان والقاموس . الفرس: باألصل )٢(
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الكف إذا :  بضم اجليم وكسرها، واجلمع))عند ناغض كتفه اليسرى مجعاً((: قوله
ضربه جبمع إذا ضربه بيده، وهي على هذه الصورة، وهذا : مجعت بناا فيها، ويقولون

 .شبيه مبا ذكر من شبهه ببيضة احلمامة وبِزرّ احلَجلة أيضاً
جمح يجمح إذا أسرع شيئاً : أسرع، يقال:  أي)) بأثَرهح موسى فجم((: قوله

أو لَج يف أمر، وفرس جموح وقد جمح يجمح ِجماحاً إذا أسرع شيئاً أو لَج يف أمر، 
 .وفرس جموح وقد جمح يجمح ِجماحاً إذا زاد يف جريه ومل يقذعه اللجام

 ))جميء(( وقيد بتنوين ))ما(( إىل ))جميء((د بإضافة  قي)) ما جاء بكيءجم((: قوله
هذا جميء الشيء الذي جاء :  خرب مبتدؤه مقدر كأنه قال))جميء((فمن أضاف فيكون 

 مبعىن الذي، ويف الثاين تكون نكرة ))ما((بك، أو جميء شيء جاء بك، ففي األول تكون 
كون يف الكالم حذف،  خرب أو ي))جاء بك(( مبتدأ و ))جميء((موصوفة، وقد يكون 

واملعىن جميء شيء تلتمس أو تريد، أو جميء الذي تلتمس جاء بك، ومن نون جعل جميئاً 
هذا جميء فأي شيء :  استفهام والكالم من مجلتني، واملعىن))ما((خرب مبتدأ مضمر، و 

  على))جميء((هذا جميء جاء بك، وقد يكون :  زائدة فيكون املعىن))ما((سببه، وقد تكون 
 غري ))ما(( خربه، واملقصود التهويل واإليهام، وقد تكون ))جاء بك(( مبتدأ، و ))ما((زيادة 

أمر ما نزل بك أي أمر ال :  خربه وذلك كقولك))جاء بك(( مبتدأ، و ))جميء((زائدة و 
 .يعرف

نثى من ولد الضأن، والذكر جفْر، أرادت أنه األ: ))وتشبعه ذراع اجلَفْرة((: قوله
 .اؤه، والعرب متدح بذلكقليل غذ

 .مجع جادة، وهب معظم الطريق:  اجلَواد))فإذا أنا جبواد عن مييين((: قوله
:  هو اخلشبة من النخل، وقد يكون من غريه، ومنه))فأنـزل عن ِجذْعه((: قوله

 .))فَحن اِجلذْع((
س ـلتجسا:  باحلاء أيضاً، قيل))واـوال حتسس((:  وروي))واـوال جتسس((: قوله

 استنباط الرجل عورات الناس ومثالبهم بنفسه من غري واسطة، وباحلاء - باجليم -
 وتحسستها، واجلاسوس -بالتخفيف-مها مبعىن واحد، وجسست األخبار : ، وقيلةبواسط

 .احلواس:  اجلساس :منه وهو رسول امللك، وقال اخلليل
: ست باخلرب وأحسست بهختربت خربه، وحِس_ باحلاء_وحتسست من الشيء 

 .حسيت وأَحسيت فأبدلوا من السني ياء: تيقنته، ورمبا قالوا
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احنسار الشعر عن الرأس، :  هي اليت ال قرن هلا، واجلَلَح))للشاة اجللحاء((: قوله
 .وكذلك اجلَلَه واجلَال، والنـزع دون ذلك وهو احنسار الشعر عن الصدغني

 . لغة دوس، وأبو هريرة دوسي))جلَدته(( مكان ))هجلَد((: قول أيب هريرة
اليت مل ينقص من أعضائها وال من هيئة :  اجلمعاء))كما تنتج البهيمة مجعاء((: قول

 .احلامل: اجلمعاء: أعضائها شيء، وباقي احلديث يؤيده وقيل
_ ملة  بضم اجليم وسكون امليم ودال مه))جمدان: فمر على جبل يقال له((: قوله

 ))حبمدان(( )١(وقد صحف يف هذا الكتاب. وهو بني عسفان وقُديد وهو منتزل األسلم
 .))جبندان((ويف غريه 
 . أي بأصل شجرة يابسة))فمرت ِجبذْل شجرة((: قوله
جدلْت احلبل أجدله : شدة اخلصومة من قوله:  اجلَدل))ولقد أعطيت جدالً((: قوله

ما أضل اهللا قوماً ((:  ويف الصحيح من حديث رسول اهللا )٢(تلهجدالً إذا أحكمت فَ
أَم هو ما ضربوه لَك ِإالَّ جدالً بلْ هم ﴿: وتال. بعد هدى كانوا عليه إال أوتوا اجلدل

 .))]٥٨:الزخرف[﴾قَوٌم خِصمونَ
فو  أي من هجرهم، جفا جي))حىت إذا طال علي ذلك من جفوة املسلمني((: قوله

 . فمعناه ظاهر اجلفاء-بالكسر-فالن ظاهر اِجلفْوة :  فأما قوهلم-بفتح اجليم-جفوة 
خرز اليمن امللون، وظَفَار مدينة :  اجلَزع))فإذا عقد يل من جزع ظَفَار((: قوله
 .باليمن أيضاً
جذَى، جذَا وأَ:  الثابتة املستقرة املنتصبة، يقال منه))كمثل اَألرزة املُجِذية((: قوله

واجلاذي، واملُجِذي أيضاً الذي يقعي على أطراف أصابعه وهو منتصب القدمني، ومن 
: على ركبتيه، واجلاذي: اجلاثي: جذا على شيء فقد ثبت عليه، وقيل اجلاثي مثله، وقيل

 .على أطراف أصابعه وهو أصح

                                     
 

 .الكتب: يف األصل )١(
 .واملثبت من اللسان. قتله: يف األصل )٢(
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الرجل جعفت :  أي انقالعها وانصراعها، يقال))حىت يكون اجنعافها مرة((: قوله
 .انقلع: صرعته، وجعفت الشيء واجنعف أي: فاجنعف أي
 اامر مجع جممر، وهو اسم ملا يتجمر به وهو أيضاً اسم ))جمامرهم اَأللُوة((: قوله

 .ملا يتجمر فيه، فيكون على هذا جمامرهم جمامر األلوة على حذف املضاف
: الفاجر، ويقال: املناع، وقيل:  اجلماع)٢(اجلواظ:  قيل)))١(كل عتل جواظ((: قوله

 .املتعايل املتكرب: الكثري اللحم القصري البطن ويقال:  ويقال)٣(منه جاظَ يجوظُ جوظاً
جرؤ يجرؤ جرأَةً وجراءة :  مهموز اآلخر، أي مقِْدم، يقال))إنك جلريء((: قوله

 .سول أيضاً فهو الوكيل والر- مشددة  الياء -فهو جريء، فأما اجلري 
 هو اليوم الذي جزع فيه أهل الكوفة إىل سعيد بن ))فجئت يوم اجلَرعة((: قوله

 فردوه وولوا أبا موسى وسألوا عثمان - رمحه اهللا -املعلى وقد قدم والياً من قبل عثمان 
، رملة مستوية ال نبت فيها، ويقال هلا اجلرعاء أيضاً كل : - بفتح ثالثته -فأقره، واجلَرعة 
عرواَألج عواجلَر. 

، اجلهجاه اسم فاعل ))ال تقوم الساعة حىت ميلك رجل يقال له اجلَهجاه((: قوله
انتهى، : صوت األبطال يف احلرب، وجتهجه عين أي: من قولك جهجه جيهجه جهجهة

 .صحت به ليكف، وجه حكاية صوم: وجهجهت بالسبع
 اان مجع ِمجنّ وهو ما يتقى به احلرب من ))وجوههم مثل اِملجانَّ املُطْرقة((: قوله
 .درق وغريها
 الِقطعة، - بفتح اجليم وكسرها -قطعتني، اجلزلة :  أي))فيقطع جزلَتني((: قوله

 .ِصرام النخل : -بفتح اجليم وكسرها  -جزلت الشيء جزالً أي قطعته، واجلزال : تقول
 .و جدير بكذا أي حقيق أي أحق، وه))فهو أجدر أن ال تزدروا((: قوله

                                     
 

 ).٢٨٥٣/٤٦ رقم ٤/٢١٩٠( بالضاد واملثبت من صحيح مسلم  يف األصل )١(
 .باألصل بالضاد )٢(
 .باألصل بالضاد) ٣(
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أَجهر يجهر إجهاراً، :  يقال))من اِجلهار((:  ويف اآلخر))وإن من اإلجهار((: قوله
 .وجهر يجهر جهراً مبعىن واحد

األرض الصلبة، واجلمع أَجالد، وكذلك :  اجلَلَد))وحنن يف جلٍَد من األرض((: قوله
 .األجلد واجلمع أجالد

 أي يتعداها إىل قلوم فال يعتقدون ما يقول، أال تراه ))تراقيهمال جياوز ((: قوله
 .))ولكن إذا وقع يف القلب فَرسخ فيه نفع((: يقول يف آخر احلديث
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 حرف احلاء
: خضر، وقيل احلنتم فسره أبو هريرة باجلَرّ األ))واهم عن الدباء واحلَنتم((: قوله

هي من طني قد :  جرار ضارية باخلمر، وقيل:أراد باألخضر األسود أي املزفت، وقيل
عجن بشعر ودم، وأحسن ما فيها أا املطلية باحلنتم املصنوع من الزجاج وحنوه النسداد 

 .مسامها واستخصافها
 .وقد نـزل يفَّ املوت:  معناه))وسأحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي((: قوله

كل :  احلائط))الثعلب تفرفأتيت هذا احلائط فاحتفرت كما حي((: قول أيب هريرة
: بناء يدار على شيء ليحاط به، ويطلق جمازاً على البستان، مسي مبا بين عليه اورته، ومنه

 تقبضت وجتمعت ألسع يف ذلك - بالزاي - ومعىن احتفزت ))ثامنوين حبائطكم((
دخل ((: اجلدول، وحيتمل أن يكون معناه تعجلت وأسرعت، واملعىن عليه، ومنه قوله

 فمعناه معروف يريد أنه خرق يف احلائط من - بالراء - ))فاحتفرت((:  ومن روي))ائطاًح
 .أين يلج، وبالزاي أصوب

: احلواريون:  قيل))ما من نيب إال كان له من أمته حواريون وأصحاب((: قوله
الصفوة املختارون كاختيار : األخالء، وقيل: أصحاب األنبياء، وقيل: ااهدون، وقيل

ارى من الطعام، وقيل يف أصحاب عيسى احلو--مورون الثياب )١( ألّحارون يقص 
رجع؛ ألم رجعوا عن دينهم : حار حيور أي: يبيضوا وقد يكون من قوهلم: أي

 . أي رجع عليه الوصف واإلمث))وليس كذلك إال حار عليه((: ومذهبهم إليه، ومنه قوله
 بتشديد الياء، وكذا يقوهلا أهل مكة، ))صلى صالة الصبح باحلديبية((: قوله

ون، وهي قرية على مرحلة من نوبتخفيفها على قول أهل املدينة، وبالتخفيف يقول املتق
إا من احلرم، وغريه يقول إا من احلل، ومسيت باسم بئر هنالك : مكة حىت قال مالك

 .قريبة من مسجد الشجرة
 زوجه؛ ألنه يحل - حباء مهملة -جل  حليلة الر))أن تزاين حبليلة جارك((: قوله

 :معها وتحل معه، قال الشاعر
                                     

 

 .أم: يف األصل )١(
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 ونذهل عن أبنائنا واحلالئل
أَحصن الرجل :  يقال)١( أي اللوايت هلن أزواج حصن م))وقذف احملصنات((: قوله

يحِصن فهو حمصن بفتح الصاد ال غري، واملرأة حمصنة كذلك، فإذا كانت عفيفة قيل بكسر 
 .حها، وقد قيل بالفتح والكسر يف املرأة خاصة إذا تزوجت أو تعففتالصاد وفت
:  فسره العبدي يف الكتاب واملعىن عليه، والتحنث))أحتنثُ ا يف اجلاهلية((: قوله

  .))يتحنث بغار حراء((فعل ما يدفع اِحلنث أي اإلمث، ومن ذلك 
عروف الذي يقعد عليه، ومعناه  املراد به احلصري امل))عرض احلصري((: قوله يف الفتنة

أن الفتنة متر وتنسج على القلوب كما متر عيدان احلصري ويلزق بعضها إىل بعض حىت 
 فيه أيضاً كما يؤثر احلصري يف جنب املضطجع عليه، واحلصري فعيل )٢(تغطيه وحتجبه وتؤثر

عرق مبعىن مفعول كأنه حصر ملا ضم بعضه إىل بعض وألزق، وأما احلصري الذي هو ال
املمتد يف اجلنب، واحلصري الذي هو حلم جانب الصلب غري الذي هو السّجن فيبعد أن 

 .يكون املراد واحداً منها، واهللا أعلم
 هو جبل بينه وبني مكة حنو من ثالثة أميال، ومن احملدثني ))خيلو بغار حراء((: قوله
 اخلطايب منه نكرياً،  وليس بشيء أنكر- بفتح احلاء وكسر الراء - ))حري((: من يقول

 .ومىت أردت به البقعة أنثت ومل تصرف، وإذا أردت املكان ذكَّرت وصرفت
احلُزن واهلم مبعىن واحد وهو األسف :  قيل))فو اهللا ال يحِزنك اهللا أبداً((: قوهلا

اهلم على ما يترجى : وقيل. والتحزن واحلسرة على ما فات، والتوقع مبا ينتظر والشغل به
حِزنين األمر : حِزن يحزن، وحزن حيزن ويقال: ري، واحلُزن على ما فات ال غري، يقالال غ

 واخلزي يكون ))ال خيزيك اهللا أبداً((: وأحزنين مبعىن، وقرئ ما، وروي باخلاء املعجمة
 ِخزياً، ويكون الفضيحة فيكون خِزي خِزي يخزى: منه: اهلالك ومواقعة احملن، فيقال

 أي غري مفضوحني وال مذلولني، وتقع اخلَزاية ))غري خزايا وال الندامى((: خزايةً ومنه قوله
 .مبعىن االستحياء أيضاً

                                     
 

 .ن: األصليف  )١(
 .يؤثر: يف األصل )٢(
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: متام اخللقة وكماهلا واعتداهلا، والعرب تقول:  احلسن))أعطي شطر احلسن((: قوله
جلبني، وبعض النقلة املالحة يف الفم، واجلمال يف األنف، واحلالوة يف العينني، واحلسن يف ا

 .)١(ومنهم من يقول يف الوجنتني، والرشاقة يف القد. احلسن يف الشفتني: يقول
 وسائر ))رجل آتاه اهللا حكمة(( و ))احلكمة ميانية(( و ))ممتلئ ِحكمة وإمياناً((: قوله

ما شابه ذلك، اختلف الناس يف تفسري هذه اللفظة وأكثروا، وسببه كوا تصلح لكل ما 
به وتزيد فأخذ كل واحد نوعاً، فكثرت األقوال، وال ختلو احلكمة من أن تكون فسرت 
أحكم الشيء إحكاماً إذا جاء يف اية اإلتقان، ومن حكم على الشيء حكماً : من قوهلم

إذا تغلب عليه، أو ِمن حكَمت الدابة حكْما وأَحكَمت أيضاً إذا جعلت هلا حكَمة، 
ا حييط باحلنك وهي راجعة ملعىن الغلبة، وكانت العرب تصنعها من م: واحلَكَمة من اللجام

الِقدّ الذي هو اجللد ومن اَألبق الذي هو القُنب، مث صارت من حديد، ونسبة اِحلكْمة 
لإلحكام أو احلكم أو احلكَم كنسبة اِملشية للمشي، والركبة للركوب، واِجللسة للجلوس، 

اِجللسة جلوس؛ فكذلك اِحلكمة إحكام خمصوص، أو فكما أن الرّكبة ركوب خمصوص، و
حكم، أو حكم مثله، وخصوصيتها أن تكون يف غاية من الكمال والتمام ال يتطرق إليها 

على صفة، وما مشية شية النقد وال يعتِورها النقص فتكون هذه هيئتها وصفتها كما امل
هم، وإن تكن فنوع منها على  ا، بل ال تكون لغري- صلوات اهللا عليهم -أحق األنبياء 

 .الندور والتجوز وهي هلم صلوات اهللا عليهم يف كل األقوال، واهللا املوفق
يف حجر (( و ))يف حجري((:  وقوله- بكسر احلاء ))لقد رأيتين يف احلجر((: قوله
وب حجر إذا منع، وأما الث:  مها بفتح احلاء؛ ألن املراد احلضانة والكفالة من قوهلم))ميمونة

 .العقل:  أيضا-بالكسر-، واِحلجر -بالفتح- وحجر -بالكسر-فإنه يقال له ِحجر 
 احلجاب يف اللغة السّتر، واملراد به ها هنا منع األبصار أن ))حجابه النور((: قوله

 .تدركه، واهللا أعلم
  بكسر احلاء وباء مشددة، أكثر الناس يف))كما تنبت اِحلبة يف محيل السيل((: قوله

تفسري هذه الكلمة، وأقواهلم كلها ال خترج عن كوا بزراً ألنواع البقول اليت إذا هاجت 

                                     
 

 ).١/٤٧(لباب اآلداب للثعاليب : انظر. الفم: يف األصل )١(
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تبددت يف الترِب، فإذا جرى عليها املاء تنبت بسرعة وكان املنبعث منها أول خروجه 
 ما احتمله، محيل مبعىن ))حِميل السيل((و . أبيض، وذلك هو املقصود بالتشبيه، واهللا أعلم

رسابة املاء وهو طني أسود :  واحلَمأة))يف حمأة السيل((:  ويف بعض األحاديثحممول،
األرض اليت فيها محأة، :  واحلَِمئة- مهموز ))حِمئة((: متغري وهو احلَمأ أيضاً، وروي
ال : وقال بعض املفسرين]. ٨٦:الكهف[﴾عيٍن حِمأٍَة﴿: وكذلك العني، ومنه قوله تعاىل

لة مبعىن مفعولة من محى حيمي أي يف املوضع الذي محاه يد أن تكون فعمعىن له  وال يبع
 .السيل من أن يداس بقدم أو حنوه فيفسد نباته وال ينتهي

: يقال. يوم اجلمع كذلك:  جيمعون، ويوم احلشر))فيحشرون إىل النار((: قوله
 .جمع: حشر حيشر ويحِشر حشرا

 .م مجع حممة وهي الفَحمة احلُم))قد عادوا حمما((: قوله
: مشي الصيب على يديه وركبتيه، وقد روي:  احلَبو))خيرج من النار حبوا((: قوله

 .االجنرار على األليتني:  والزحف))زحفاً((
 .واألحسن يف احلبو ما بدئ به

 . أي ما أصابه من حتريق النار وهلبها))حراقُه((: قوله
الثناء وهو أعم من الشكر؛ ألنه للمحمود فيما :  احلمد))فأمحد ريب مبحامد((: قوله

: حِمدت الرجل لشجاعته ولكرمه وملعروفه قبلي، وال تقول: خيتص به وال جياوزه تقول
دمدة وهي مصدر حمحشكرت له شجاعته ولكن معروفه عندي، واحملامد مجع م  دمحي

 .حمدا ومحمدةً
 ))جزوا((:  أي باستقصاء جزها، ويف رواية))واربأمرنا بإحفاء الش((: قوله

 .أَحفَى يحفي إحفاًء إذا استقصى الكالم وغريه: ويقال
 .بالغ يريد االستقصاء:  منه، أي))يوشك أن يحِسر الفرات وأحفى بيده((: قوله
 . أي يكشف))ذهب يحِسر عن ذراعيه((: قوله
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 بالربكة، وأما التحنيك فهو أن ميضغ  أي يدعو هلم))فيربّك عليهم وحينكهم((: قوله
 -بالتشديد-حكنه :  حىت متيع يف حلقه، يقال)١(مترة وحيك ا حنك الصيب بسبابته

 . حنكْته أحنكُه وأَحِنكه-فبالتخفيف- فأما حنكْت الفرس -)٢( بالتخفيف-وحكنه 
 أي ال ينتثر ))هاال يتحات ورق((:  أي تقشره وحتكه وتنثره، وكذلك))حتَته((: قوله
 . من هذا))حتت خطاياه((ويسقط و 
 . بفتح احلاء وكسرها- هم العلماء واحدهم حرب ))جاء حرب من األحبار((: قوله
وال : اجلوهري قال. ملء الكفني:  احلَفْنة))حفن على رأسه ثالث حفَنات((: قوله

 حجر إذ احلفنات وهذا احلديث يبيح ما. يكون إال من الشيء اليابس كالدقيق وحنوه
 .هاهنا من املاء
اِملحلَب وهو إناء متلؤه مقدار ما حتلب :  اِحلالب))دعا بشيء حنو احلالب((: قوله

وفسر اجلالب مباء _  بالضم ))شيء حنو اجلالب((الناقة، وقد روي يف غري هذا الكتاب 
 . الورد وهو عندي تصحيف

 واحد، حثى يحثي وحيثو حثْيا  احلثيات واحلَفَنات مبعىن))ثالث حثيات((: قوله
 .وحثْوا وحثْية وحثْوة مبعىن

 أي خذ غرفة من تراب فارم ا يف أفواهن، أو قل ))واحث يف أفواههن((: وقوله
 .ن، وهو أبنيكهلن هذا يف أفواه

 أي يكثر مين احلائض يستمر يب الدم بعد كمال أيام ))إين امرأة أستحاض((: قوهلا
 املرة الواحدة، -بفتح احلاء-يض املصدر من حاضت حتيض، واحليضة احمليض، واحلَ

قال .  حال احلائض، كاِملشية من املشي، واِجللسة من اجللوس-بالكسر-واحليضة 
امرأة حائض ويقال حائضة . )٣(اخلرقة اليت تستفر ا املرأة: -بالكسر-احليضة : اجلوهري

                                     
 

 .سبابته: يف األصل )١(
 .فالتخفيف: باألصل )٢(
 ).حيض(بياض باألصل واملثبت من الصحاح  )٣(
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تأخرين أنه شاذ، وقد حكى الفراء أنه وقد جاء يف بعض روايات مسلم، وزعم بعض امل
 .مشهور

 نسبتها إىل صنف من اخلوارج تعاهدوا حبروراء قرية )١( ))أحرورية أنت((: قوهلا
 .معروفة

مجاع النخل، ويقال هلا :  احلائش))أحب ما استتر به هدف أو حائش خنل((: قوله
 .الصور أيضا
قطع، واحلُزة : حز يحز حزا، واحتز:  أي يقطع، يقال))حيتز من كتف شاة((: قوله

 .بالذال_ القطعة وكذلك احلُذَّةُ 
حاد يحيد :  أي مال عن طريقه اليت كان عليها، يقال))فحاد فاغتسل((: قوله

 .امليل: حيدة، واحلَيد
فالن : يلتمسون حينها أي وقتها ويتعمدونه كقوله:  أي))يتحينون الصالة((: قوله
 . يطلب اهليئة اليت تصلح لذلك الفعل أو األمر املقصود ويتعمدهايتهيأ أي

 . أي أقبل على الصالة، وكذلك حي على الفالح))حي على الصالة((: قوله
احلركة، وينقدح املعىن عليه أي ال حركة وال :  احلَول))ال حول وال قوة((: قوله

يه، واحلول واحلويل واملَحالة ة، ويستقيم املعىن علواستطاعة، واحلول أيضاً احليلة والق
 .واالحتيال واِحليلة كلها مبعىن واحد

أدبر، وإمنا تسلق إىل :  قيل يف معىن تفسريه))إذا مسع النداء بالصالة أحال((: قوله
 وأحال مبعىن أدبر ال أعرفه لغة، ))وىل((:  ويف آخر))أدبر((: هذا من قوله يف حديث آخر

رسه وأحال أي وثب، فيكون معىن أحال وثب للفرار، حال يف منت ف: ولكن العرب تقول
أي ترك اِخلصب واختار عليه الشقاء، . جتنب روضة وأحال يعدو: ويف مثل من أمثاهلم

وثب وهو الوجه، ويف احلديث : أحال يف املثل أن معناه أخذ يفعل كذا، وقيل: وقيل
سرعة : حلصاصا:  ومها مبعىن واحد وقيل))حصاص((:  ويف آخر))أحال له ضراط((

 .العدو،واألول هو املعروف
                                     

 

 ).٣٣٥ رقم ١/٢٦٥(واملثبت من صحيح مسلم . أنا: يف األصل )١(
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.  أي يكون قريباً منه وقت احلَرب))وإن الشجاع منا الذي حياذي به((: قوله
 .وهو ِحذاءك أي إزاؤك وحذوك واحنذاؤه منه. حاذى حياذي حماذاة

 محيد مبعىن حممود، وجميد مبعىن ممجد، بين فعيل منهما ))إنك محيد جميد((: قوله
 .للمبالغة
 مين، يريد السترة )١()قريباً( أي ليكون ))ليليين منكم أولو األحالم والنهي((: ولهق

 .العقول: يف الصالة، واألحالم
 .حزر حيزر حزرا:  قدرناه، يقال))فحزرنا قيامه((: قوله
 . أي أنقص من طوهلما حىت يكونا دون األولتني))وأحذف يف األخريني((: قوله
 ))حينو((:  وقد رأيته لبعضهم))د منا ظهره حىت نراه قد سجدال حيين أح((: قوله

 .حنوت ظهري وكذلك العود أحنوه: وهي لغة، يقال
فلينظر أحرى ((:  ويتحققه، وكذلكه أي فليتعمد))فليتحر الصواب((: قوله

هو حٍر :  ومن كالمهم))ال تتحروا طلوع الشمس((:  أي أحق ذلك، وكذلك))ذلك
 .بكذا أي حقيق به

 . معناه دفع بعضه وهي الرنة، واملفهوم أنه أصابه تضيق))وقد حفزه النفَس((: قوله
 أي باقية مل تغب وال ضعف نورها، ))والشمس مرتفعة حية(() ب_ ٢١ق: (قوله

 :ومثله قوله. وهو من لطيف االستعارة
 وملا رأيت الليل والشمس حية

، )٢()الضيق(رج  أي أن ال يضيق عليهم، واحل))أراد أال حيرج أمته((: قوله
 .حىت حيرجه أي يضيق صدره: وكذلك

:  ويروى)) يصلي سبحة الضحى قط وإين ألستحبهاما رأيته ((: قول عائشة
 .))ألسبحها((

                                     
 

 .تكررت يف األصل )١(
 .رت يف األصلتكر )٢(
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 أصل احلَطْم الكسر، وإمنا املراد هاهنا كسر القوة، ))بعدما حطمه الناس((: قوهلا
حطم فالناً أهلُه إذا كرب م : ال تريد أهله، يق))الناس((: وقوهلا.  بالكسر عن الضعفكين

 بالباء، وال تعجبين روايته ))الباس((: مبا كان حيمل من أثقاهلم فصار شيخاً، وقد روي
 .بالباء ومل أره ألحد ممن لقيت من املتقنني

 هو افتعال من حسب يحسب إذا عد، ))من قام رمضان إمياناً واحتساباً((: قوله
 فأما حِسب الذي مبعىن ظن فإنه ))فلنصرب ولنحسب((: ه، ومنهكأنه يعد هذا من حسنات

:  وهو نادر، ويقال- يف املاضي واملضارع - بكسر السني -منه حِسب حيِسب : يقال
 . وهو بابه- بفتح السني -حيسب 

امليل، ومنه :  احلَنف يف أصل اللغة))للذي خلق السماوات واألرض حنيفاً((: قوله
املشي على ظهور : و ميل أحد اإلامني على األخرى، وقيلاحلنف يف القدمني وه

القدمني، وكان احلنيف يف اجلاهلية من يتطهر وخيتنت ويغسل موتاه، فلما جاء اإلسالم 
احلنيفية ((: صار احلنيف املسلم الذي مال عن كل دين إىل ملة اإلسالم، ومنه قوله

إين خلقت ((و منه، ))برا حنيفًا((: قولهو.  أي امللة املستقيمة املائلة عن الباطل))السمحة
 .))عبادي حنفاء
كل :  تصغري حجرة، واحلُجرة)) حجرية حلفصةاحتجر رسول اهللا ((: قوله

 فعلية ))حجرية((: موضع احتجر حبجارة أو حنوها، من احلَجر الذي مبعىن املنع، ويروى
 .مبعىن مفعولة من ذلك أيضا

 .ي رموه باحلصباء وهي صغار احلجارة أ))وحصبوا الباب((: قوله
 . أي امجعوا، واحلشد واحلشر اجلمع))احشدوا((: قوله
 ليس املراد به نفي احلسد ولكن املعىن ال حسد ))ال حسد إال يف اثنتني((: قوله

مشروعاً أو مباحاً أو مرخصاً فيه، واحلسد أيضا على صورتني إما أن يتمىن احلاسد ما عند 
عنه فهذا حمظور، أو يتمىن مثل ما عند احملسود ويبقى له ما حسده عليه احملسود وزواله 

حسد يحِسد حسدا، وغَبطَ يغِبطُ : فهو مباح والذي حيسده هكذا يسمى غابطاً، يقال
 .غَبطَةً

 أي انقباضهم عن الناس ومزايلتهم هلم، ))فعرفت فيه تحوش القوم((: قوله
والوحوش بالد اجلن وزعموا , هغريب : وحوشي الكالم،املفارق هلمواحلُوِشي من الناس 
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-ومن اإلبل, ما ال يألف: من النعم: وشواحلُ, أا من وراء رمل يربين ال يسكنها أحد
 منسوبة إىل فحول من إبل اجلن ضربت إبلهم فنسب نتاجها إليها واهللا أعلم -زعموا
 .بذلك

: وقيل, ومنه احلاجب للعني, هاأعال:  أي))إذا بدا حاجب الشمس((: قوله
 .مشبهة حباجب اإلنسان لظهوره على العني, حاجبها أول ما يظهر منها وآخر ما يبدو

 .علي كل بالغ مكلف:  أي))يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم الغسل((: قوله
ال ((:  ويف كتاب البخاري))ال ندري حينئذ من هي((: قوله يف باب صالة العيدين

 .)) هييدري حسن من
 مجع عاتق وهي الشابة اليت أدركت ومل تِبن ))أن خيرج يف العيد العواتق((: قوله

عن أهلها، ومسيت بذلك إما لطول مكثها عند أهلها أو لوصفها باجلودة واحلسن، إذ 
 .العتيق اجليد من كي شيء

]. ٣٦:النبأ[﴾عطَاًء ِحسابا﴿: -تعاىل- أي يكفيك، قال اهللا))حسبك: قال((: قوله
 .أَحسبين العطاُء يحسبين: أي كافيا، تقول

 هو عود معوج الطرف كأنه خمطف كان ))ورأيت فيها صاحب اٍملحجن((: قوله
:  ومنه قوله يف حديث جابر))يستلم الركن ِمبحجن((: ومنه قوله. يسرق به احلجاج

 . أي ضربه باحملجن))فَحجنه((
اخلصر، مث مسي اإلزار به ألنه عليه : ، واحلَقْوإزاره:  أي))فأعطانا حقْوه((: قوهلا

 .يكون، ومجع حقْو أَحقَاٌء وأحٍق أيضاً
 ثوبان مل يلفقا كاإلزار والرداء، وكثوبني يلصق أحدمها ))وترك احلُلَّة((: قوهلا

 .احللة ثوب جديد مسي بذلك حلَلَّه عن طيه فانظره: باآلخر يعلى به، وقال بعض اللغويني
 ))حشيا((رمخت تاؤه، و  عائش منادى مرخم)) لك يا عائش حشيا رابيةما((: قوله

 أي أصاا الربو وهو البهر وتضيق حمارج النفس، واحلَشى ))رابية((أي شاكية حشاك و 
 .رجل حشيان وحٍش، وامرأة حشيا وحِشية: أيضا البهر، يقال

 .اجلور، حاف يحيف حيفًا: احلَيفمييل وجيور، و:  أي))أظننت أن حييف((: قوله
األرض ذات األحجار السود ال ماء فيها، :  احلَرة))يف حرة املدينة ِعشاء((: قوله

 .))شراج احلرة((: قوله: مسيت بذلك لشدة حرها، ومجعها ِحرار وإحرون وكقولك



    املفِصح املفِهم واملوضح املُلهم ِلمعاين صِحيح مسلِم                                                 
 

 

٦٦
 

ه يرتضع، طرف الثدي الذي من:  احلَلَمة))فيوضع على حلَمِة ثدي أحدهم((: قوله
 .وجيمع على حلَم وحلَمات

 أي حنمل على ظهورنا أمتعة الغري وحيملون على أمواهلم نفقتنا ))كنا حنامل((: قوله
أو بعضها أي يعطونا ما ننفق، وما يصح حنامل إال هكذا؛ ألنه من املفاعلة وال تكون إال 

 .من اجلانبني
 .من الشيء املشترك فيه مجع حصة وهي احلظ ))وأعطى شركاءه حصصهم((: قوله
 أي ال تعدّي ما تفعلني من خري، أو ال ))وال حتُصي فيحصي اهللا عليك((: قوله

: كقوله تعاىل:  وخرج اجلزاء بلفظ الفعل-تعال -تعدي املال فتحدينه فيجازيك اهللا 
 ].٥٤:آل عمران[﴾ومكَروا ومكَر اُهللا﴿

الضامن، وأصله يف الدية : ضمان، واحلميلال:  احلَمالة))رجل حتمل حمالة((: قوله
 .وهو أن يصلح الرجل بني قوم فيحمل الدية يف ماله وذمته

 . أي ذوي العقل))حىت يقوم ثالث من ذوي اِحلجا((: وقوله
انتفاخ البطن من كثرة :  واحلَبط))إن مما ينبت الربيع يقتل حبطًا أو يِلم((: قوله
: حبط حبطًا، وكذلك اجلُرح إذا انكسر، ورواه بعضهمحِبطَ بطنه ي: األكل، يقال

أذهب ثوابه، واإلحباط :  باخلاء وهو وهم، وأحبط اهللا عمله حبوطاً وإجباطاً))خبطًا((
 .أيضاً إذهاب ماء البئر

:  مجع حنجرة وهي أعلى املريء، أي))يقرءون القرآن ال جياوز حناجرهم((: قوله
 .إمنا يقولونه بألسنتهم فقطال حيل إىل قلوم منه شيء، 

 قبل جبواب، وجيوز أن يكون ))حىت يرجع إليكما ابناكما حبور ما بعثتما به((: قوله
: كلمته فما رد علي حوراً وال جوراً أي ما ورد علي جواباً، وقيل: كذلك من قوهلم

من النقصان أي . أعوذ باهللا من احلَور بعد الكْور: خبيبة وإخفاق، وهو حمتمل من قوهلم
 إليكما بعائد ما بعثتما )٢( كالنقصان، وحيتمل أن يكون حىت يرجع)١(بعد الزيادة واخليبة

                                     
 

  .اجلنبة: يف األصل)١(
 .يرجعا: يف األصل )٢(



 
 

 

٦٧ املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

ومن ((: حار حيور حورا وحئورا أي رجع، ومنه قوله:به أي ما يرجع عليكما منه يقال
ِإنه ظَن أَن لَّن ﴿:  ومنه قوله))دعا رجالً بالكفر وليس كذلك إال حار عليه

 ].١٤:االنشقاق[﴾ريحو
التمر والسمن واألقط إذا خلط اجلميع :  احلَيس))حيس: ما هو؟ قلت: قال((: قوهلا

ورمبا جعلت فيه اخلمرية، وقيل هو التمر ينتزع نواه وخيلط بالسويق وهذا ال يكاد يعرف 
 .صحيحاً

قد  أي يطلب كل واحد منهما حقه من اآلخر، و))فجاء رجالن يحتقَّان((: قوله
 . من احلَنق))حينقان((:  وقد روي))خيتصمان((روي 

 . أي يصوبنا وحيرضنا وحيببه لنا))وحيثنا عليه((: قوله
 ذو احلليفة موضعان أحدمها هذا املهل ))يهل أهل املدينة من ذي احلُليفة((: قوله

ن ستة ميقات أهل املدينة وهو ماء بني جشم وحفافة العقيلتني بينه وبني املدينة حنو م
أميال، واآلخر بتهامة وهو الذي ذكر رافع بن خديج أم أصابوا فيه ب غنم وهم مع 

 .رسول اهللا 
 بكسر احلاء وضمها كذا روي والكسر )) حلرمهطيبت رسول اهللا ((: قوهلا

 واحلرام واِحلرم مبعىن ))وِحرم على قرية((مسعود  أكثر وهو الذي قيد املتقنون، وقرأ ابن
حرم وحرام كَزمن وزمان ومنه اسم احلَرم، واإلحرام مصدر أحرم يحرم : يقالواحد، و

 .أحرم يحرم وحرم حيرم مبعىن: أي منع، يقال
 بفتح احلاء وضمها، فمن فتح أراد حرم ))مخس يقتلن يف احلل واحلرم((: وقوله

 -بفتح الراء-حرمة وحرم مكة، ومن ضم أراد مجع حرمة، ويقال للمرأة املُحِرمة بالبيت 
وللرجل كذلك وكلها جماز على حذف املضاف أي ذات حرمة أو ذو، ويقال هلا وللرجل 

 .))ال تسافر املرأة ثالثاً إال ومعها ذو حمرم منها((: محرم كذلك، ومنه قوله
ب  أي ال جتعلوا له حنوطًا واحلَنوط ما يطي))وال حتنّطوه وال ختمروا رأسه((: قوله
 .به امليت

حلَّ يِحلُّ وأَحلَّ يِحلُّ، وإن كان :  يقال منه))فال حيل حىت ينحر هديه((: قوله
حاديث وكالم صمعي أنكر احلل وذلك ألنه مل يسمعه، وقد صح، جاءت به األاأل

 .العرب
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 كشف، ))حسر عن فخذه(( أي أكشفه، و ))فجعلت أرفع مخاري أَخسره((: قوهلا
 . كذلك))احنسر اإلزار عن فخذ نيب اهللا ((و واحلاسر املنكشف، 

اجلموع من الناس :  مجع ِحزب، واألحزاب))وهزم األحزاب وحده((: قوله
 .يتحزبون على األمراء أي جيتمعون ويتناوبون، وأصل احلزب النوبة يف ورود املاء

: حريش أي مغرياً ا وذاكراً ما أنكرته، والت))فذهب حمرّشا على فاطمة((: قوله
 .اإلغراء والسعي بني الناس

 وهو - حباء غري معجمة مفتوحة وباء ساكنة ))كلما أتى حبالً من احلبال((: قوله
 . باجليم فهو تصحيف))جبالً((ما استطال من الرمل وعظم، ومجعه حبال، ومن روى 

 . أي صفَّهم وسطْرهم))وجعل حبلَ املشاة((: وقوله
 . بكسر السني املشددة وهو موضع مبىن))ا أو بطن محسّرحىت أتى محسّر((: قوله
 يعين قريشا، احلُمس مجع أَحمس واألحمس ))وكانوا يسمون احلُمس((: قوله

مسوا بذلك : الشجاعة، وقد قيل: الشجاع، واحلماسة: الشديد يف دينه، واألحمس أيضا 
: حمس بين احلَمس، واحلماسةلشجاعتهم، وقد حِمس حيمس حمسا فهو حِميس، وأَ

مسوا بذلك ألن مكة محساء أي لوا أمحس، وهو بياض يضرب إىل : الشجاعة، وقيل
سواد وهم أهلها، وقيل لشدم يف دينهم، وكانت قريش وكنانة ال يستظلون أيام مىن، 

 .وال يدخلون البيوت من أبواا، وال يسلون السمن، وال يلقطون اجلُلَّة
 وهو جبل حدا مسجد العقبة عند -بفتح احلاء- احلَجون ))مرت باحلَجون(( :قوله
 .املُحصب
حفيت به وحتفيت أي :  أي بارا مكرماً، يقال))رأيت أبا القاسم بك حفيا((: قوله

 .بالغت يف إكرامه وبره
 . أي ازدحامهم حىت حيطم بعضهم بعضاً))قبل حطْمِة الناس((: قوله
 هذا كله يراد ))كان يصلي باحلصبة((:  وقوله))ب رسول اهللا قد حص((: قوله

: بني مكة ومىن يعرف باألبطح وخبيف بين كنانة، والتحصب به احملصب، وهو موضع
 .املبيت به وليس من سنن احلج

حتامى :  معناه جتنبوه كأم رأوه كاِحلمى ال يقرب، يقال))فتحاماه الناس((: قوله
 .امياً إذا مل يقدم عليهالشيء يتحاماه حت
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: حدثٌ وحِديثٌ، فإذا قالوا:  أي قريبة من احلدوث، يقال))حديثه أسنام((: قوله
 .حِديثٌ أضافوه إىل السن: حدثٌ وقفوا عليه، وإذا قالوا

 .اليت غاب زوجها: حلق العانة، واملُِغيبة:  االستحداد))وتستحد املُِغيبة((: قوله
 بضم التاء وكسر امليم )١()قوله( بفتح التاء وامليم و))ستحمقإن عجز وا((: قوله

 .وكل ذلك معناه فَعلَ ِفعلَ احلمقى
هو القريب السمك واِحلفش أصله :  أي بيتاً صغرياً، وقيل))دخلت ِحفْشا((: قوله

 .السقْطُ أو الدرج، مث مسي البيت الصغري حفشا جمازاً على التشبيه به
 أي أمنع من احملارم، أي يصري له كاحلصن ومنه قول ))ن للفرجوأحص((: قوله
 .أي عفيفة. حصان رِزان ما تزنُّ بريبة: حسان

 أي آثر وأكثر حظا )) كان أحظى عنده مينفأي نساء رسول اهللا ((: قوهلا
 .وحظوة

 مجع ِحلْس وهو كساء رقيق جيعل على البعري حتت ))أو يف شر أحالسها((: قوله
ما بسط حتت جيد الثياب : حِلس، وحلَس وأحالس البيوت: فيه: عة، يقالالربذ

 .وأحرارها
 أي دقيق الساقني، ويقال ))وإن جاءت به أكْحلَ جعداً حمش الساقني((: قوله

 .أَحمش مبعىن واحد، وقد حمشت ساقاه تحمش حمشا: أيضاً
ني املتساومني رجل بيده حصاة كان حيضر ب:  قيل))ى عن بيع احلصاة((: قوله

الرجل احلصاة يده، فإذا طرحها ارتفعت يطرح ذلك   و ما ململتبايعنيفاملساومة بني ا
إنه كان يقع السوم يف أحد األعيان املعرضة للبيع من غري : وقيلاملساومة ووجب البيع، 

كان يكون االتفاق : تعيني، فإذا وقف السوم رمى باحلصاة فعلى أيها وقع فهو املبيع، وقيل
 .على أن للمبتاع مجيع ما حتويه املسافة اليت مرت عليها احلصاة

 قد فسر يف الكتاب بأنه البيع إىل أن ينتج النتاج، ))ى عن بيع حبِل احلَبلة((: قوله
وهو أن يباع من رجل شيء وناقة حامل يف ذلك الوقت، وجيعل أمد اقتضاء الثمن إىل أن 

                                     
 

 .ويروى: كذا باألصل ولعله )١(
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لك الناقة بعد والده وهو غرر، وقد فسر أيضأ بأنه اشتراء نتاج الناقة بعد ينتج ما يف بطن ت
إنه اشتراء اجلنني يف بطن أمه؛ ألن احلَبل يقع على املصدر وعلى اجلنني، : وضعه، وقيل

يف بطن املرأة حبل : حِبلت املرأة وغريها تحبل حبالً وحبالً، ويقال: وتفتح الباء فيه يقال
 وأما احلبلة فليس إال ))ويسقطان احلَبل((:  وقوله))أو كان احلَبل((: ، ومنه قولهأي جنني

الفتح يف بابه كأنه مجع حابلة، وقد قيل إنه بيع العنب قبل أن يظهر يف مثاره أو قبل أن 
هو املراد، :  أي-  واهللا أعلم- مثرة العنب - بفتح الباء وسكوا -يطيب؛ ألن احلبلة 

 . فهو غرر ويصلح ألن يكون املقصودوكل ما ذكر
:  هي بيع الزرع يف سنبله بالبر وكذا فسر يف مسلم، وقيل))ى عن احملاقلة((: قوله

املَزارع، من األرض : جبزء مما خيرج منها، واحلقل: إن احملاقلة كراء األرض باحلنطة، وقيل
الزرع إذا : ، واحلَقْل))كمكيف تصنعون مبحالق((: املَزارع، ومنه: واحدها حقلة، واحملاقل

 .تشعب ورقه ومل تغلظ سوقه بعد، وقد أحقل الزرع يحقل إحقاالً إذا صار كذلك
 .جعله:  هو الزاعم أنه حيدث الغيب، وحلوانه))ى عن حلوان الكاهن((: قوله
 هي -بسكوا- كاحلَلِْف - بكسر الالم - احلَِلف ))احلِلف منفقة للسلعة((: قوله
لْفَة أيضاًاليمني حِلفًا وحلْفًا وحح ِلفحي لَف. 
 .أعطاه من يركبه:  أي))محل على فرس يف سبيل اهللا((: قوله
 .نطلب منك أن حتملنا:  أي))إنا أتيناك نستحملك((: قوله
النعل، وإمنا أراد هاهنا احلُق لكونه يقوم مقام النعل :  اِحلذاء))معها ِحذاؤها((: قوله

 . املشييف اإلعانة على
حبل يشد به الرحل من وراء ميسكه عند :  احلَقب))فأخرج طَلَقًا من حقَبه((: قوله

 . يعين الكنانة وله وجه صحيح))من جعبته((: التقدم إىل عنقه، ورواه بعضهم
 يريد تصلب وجف من املدة، وحيتمل أن يكون حتجر مبعىن ))وتحجر كَلْمه((: قوله

 . يقوي هذا املعىن))للبرء((: وامتنع برؤه، والظاهر األول ألن قولهطباء تمنع أي غلب األ
 حسر مجع حاسر كضارب وضرب وقائم ))حسرا ليس عليهم سالح((: قوله

 .الذي ال سالح له: املنكشف يف احلرب ال درع له وال مغفر، ويقال: وقُيم، واحلاسر
م قتالً وأبيدوهم كما حيصد اقطعوه:  أي))احصدوهم بالسيف حصداً((: قوله

 .الزرع
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 فأكد باملصدر مث ))احصدوهم حصداً((: بالغ ألنه قال:  أي))وأحفى بيده((: قوله
 .حكى صورة احلصد بيده وهو ضرب من املبالغة

 وكالمها ))أُحصر((: منع وحبس ويروى:  أي))ملا حِصر النيب ((: قوله
أحصرين املرض، وحصرين العدو، : فقاليقال،حصر الرجل وأُحصر، وقد فرق بعضهم 

 .املنع واحلبس: واِحلصار
حِبط حبطًا وحبوطًا، : بطَل، يقال منه:  أي))زعموا أن عامراً حِبطَ عمله((: قوله

 .أن يذهب ماء الرِكية مث ال يعود كما كان: وأحبط اهللا عمله إحباطًا، واإلحباط
حألَّت :  وهو كما فسر، يقال))يعين أجليتهم((:  وقال بعده))فحألَّم عنه((: قوله

 .طردا عنه: اإلبل عن املاء أُحلَّئها تحلئة، وحلوا أحلوها حلوا أي
 مالسد، وكان مرحب قد رأى يف املنا:  حيدرة))أنا الذي مستين أمي حيدرة((: قوله

درة، فقال له ذلك ليومهه أنه  أول ما مسي حبيأن السبع يقتله، وزعم الرواة أن عليا 
 .قاتله فريتاع، واحلرب خدعة

 . من احلُمق، كأُكذوبة من الكذب ومجعها أحاميق))لوال أن يقع يف أُمحوقة((: قوله
العنيف الذي حيطم بعض من يرعى ببعض :  أي))إن شر الرعاء احلُطَمة((: قوله

 .حطَم أيضا: ويشق عليه، ويقال فيه
احناش فالن من كذا ينحاش احنياشا وعن : يرجع عنه، يقال: ي أ))ينحاش((: قوله

 واملعنيان متقاربان، ))وال يتحاش((: رجع إليه، ويروى: كذا إذا جتنبه، واحناش إليه أي
 . وتركه)١()عنه حاشيه(حتاشى الشيء إذا رجع 

 . احلَمولة اسم للدابة اليت حيمل عليها))من أجل أنه كان حمولة((: قوله
:  تعاىل أي مشوي بالرضف وهي احلجارة احملماة،وقوله))فأيت بضب حمنوذ((: قوله

: حنذْت الشاة أَحِنذُها: شدة احلر ويقال: كذلك، واحلَنذُ]. ٦٩:هود[﴾ِبِعجٍل حِنيٍذ﴿
 . ليعرق)٢(أجريته وجعلت عليها اجلالل: شويتها، وحنذْت الفرس

                                     
 

 .كذا باألصل )١(
 ).حنذ(وانظر اللسان . كلمة غري واضحة باألصل )٢(
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هلا لنب، اه عن ذحبها إبقاء عليه النتفاعه   هي الشاة اليت ))إياك واحلَلوب((: قوله
ا وحنانا على ما ترضع، وفَعول يكون للمؤنث واملذكر بلفظ واحد،والنصب يف هذا 
بفعل غري مستعمل إظهار، ومعناه جنّب احللوب وجنب نفسك ذحبها، أو احذر على حد 

 .إياك والشر: قولك
أسرع وعجل، مث : معىن هالًهلم وأقبل، و:  معىن حي))فحي هالً بكم((: قوله

صريت الكلمتان كلمة واحدة ومسي ا الفعل، فمعناه اإلقبال على الشيء أو به بسرعة، 
إذا ذكر الصاحلون فحي هالً ((:  أقبلوا وعجلوا بكم، وكذلك))حي هالً بكم((فمعىن 
 أقبل على ))حي على الصالة((أقبل به مسرعاً معجالً فهو أهل لذلك، و :  أي))بعمر

 وحي هلْ -بالتنوين- وحي هالً  - بالفتح دون تنوين -حي هلَ : الصالة، وفيها لغات
 واملصدر منها احلَيهلة، ومن حي على - بسكون الياء وفتح الالم - وحي هلَ - ساكنة -

 .احلَيعلة
 .حوافل: اليت امتأل ضرعها لبنا، واجلمع حفَّل وقيل: ))فإذا هي حافل((: قوله
اِحلبرة عصب اليمن، :  قيل)) اِحلبرةكان أحب الثياب إىل رسوله اهللا ((: قوله

 .الثياب اخلضر: وقيل
قاصد : أطلب إصابتها وأتعمده، واملتحري:  أي))فما زلت أحتراها بعد((: قوله

وسط الطريق والناحية، وفالن حٍر بكذا : الصواب، يقال حترى يتحرى حترّيا، واحلَرى
قع للواحد فما فوقه من املذكر واملؤنث، وحٍر ليس كذلك يثىن وجيمع، ومعىن وحرى ت

 .حقيق به وخليق: حٍر وحضرى بكذا
 حيتمل أن يريد أنه حجر من بالد احلبشة، وأنه على ألوام ))فصه حبشي((: قوله
 .عبد حبشي، حيتمل األمرين: كما يقال
أن جيلس عاقدا يديه على ركبتيه  االحتباء هو ))وأن حيتيب يف ثوب واحد((: قوله

: احلبوة:  وبالواو والباء، وقيل- بضم احلاء وكسرها -ومعتمداً عليها، وهو احلبوة 
 .االلتفاف يف ثوب واحد ضاما له كما ضم ركبته بيديه يف القعود
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 واحلَمو للمرأة من قرابة الرجل كالصهر، أو للرجل من قرابة ))احلمو املوت((: قوله
حمٌء : محوك، محاك، محيك، والثانية: إعرابه باحلروف: إحداها: ، وفيه لغات مخساملرأة

: واخلامسة. القصر كعصى ورحا : )١(والرابعة. حمو كدلْو وظَبي: والثالثة. كخبٍء وِردٍء
اكرهي دخوله عليك، أي اكرهه :  أي))احلمو املوت((: ومعىن قوله. حم كيٍد ودم
 .سد املوت، أي هو كاملوتاأل:  وتقول العربككراهية املوت،

: _ وفتح امليم خمففة)٢() بضم احلاء-احلثمة  ())يف الرقية من كل ذي حمة((: قوله
 .السم، ومنه يكره الترياق إذا كان فيه احلمة

 حيتمل أن يضيف الشرطة للِمحجم لتالزمها، وحيتمل أن ))أو شرطة حمجم((: قوله
 . على حذف املضاف، وعلى هذا يدخل فيه الفَصد وهو األوىل بهيريد شرطة ذي حمجم

 .هنا صغار هوام األرض  احلشرات))تأكل من حشرات األرض((: قوله
 .حلَم يحلُم حلْما وحلُما: رؤية النوم، يقال:  احلُلْم))واحلُلْم من الشيطان((: قوله
ا ماء حيدها وحيجزها من كل شجر أحدق :  احلديقة))على حديقة امرأة((: قوله

 .غريها فهي حديقة مبعىن حمدقة
 . احلُجز مجع حجزة وهو معِقد اإلزار))فأنا آخذ حبجزكم((: قوله
أي من وجبت له : صدقًا، وقالوا:  أي))ألبعثن إليكم رجالً أميناً حق أمني((: قوله

عناه أبعث أميناً ال صدق وجماز، فم: هذه الصفة، والذي عندي أن كل صفة فلها مقامات
 .جماز فيه ويف أمانته بل هي حق، واهللا أعلم

حنا حينو وحيين وأحىن يحين كل ذلك :  يريد أَشفَقَه، يقال))أحناه على يتيم((: قوله
وواحلُن ،طَفأنا وسفعاء اخلدين احلانية على ولدها ((: ويف احلديث. اإلشقاق والعطف: ع

 .))كهاتني يوم القيامة
حاك يحيك حيكًا، : أخذ فيه وأثر، يقال:  أي))واإلمث ما حاك يف صدرك(( :قوله

 .ما يؤثر: وما حييك فيه اللوم أي

                                     
 

 .الرابع: باألصل )١(
 .تكررت باألصل )٢(
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 هو زجر لإلبل إذا قصرت عن السري،ويقال ساكنا ومقصورا ))حلْ: فقالت((: قوله
 .ومنونا وغري منون

 واملعىن ضربه يف ))دةقفَدين قَفْ((:  فسر يف كتاب مسلم))فحطَأَين حطْأَة((: قوله
حطَأَ يحطَأ : الصفع، وأما احلَطْء فإمنا هو الضرب، يقال: القَفْد: مؤخر الرأس، وقيل
 .وحطئًا حيطو حطْوا

أعطاه،احلذيا العطية، وكذلك : يعطيك، أحذاه يحذيه:  أي))إما أن حيذيك((: قوله
 .احلذيةواِحلذْوة
 معناه إال بقدر ما ))فيلج النار((:  ويف اآلخر))سمفتسمه النار إال تَِِحلَّة الق((: قوله

معناه القسم، ]. ٧١:مرمي[﴾وِإن ِمنكُم ِإالَّ واِردها﴿: يِبر القسم وحيلل منه؛ لقوله تعاىل
 .غرر تغريراً وتِغرة: حلَّل حتليالً كما يقال: والتِحلَّة مصدر جاء على تفعلة، يقال

اإلمث والذنب، واملعىن مل يبلغوا أن تكتب عليهم :  أي))مل يبلغوا اِحلنث((: قوله
أعماهلم، وخص اإلمث ألنه املراد هاهنا، وقد حكي أن بعض أهل هذا الشأن قيده 

 . وهذا غري معروف وإن كان معناه صحيحاً- باخلاء ))اخلبث((
 كل -بالظاء-امتنعت، اِحلظار واحلظرية :  أي))لقد احتظرت ِحبظار شديد((: قوله

حظَر يحظُر حظْرا إذا منع، واحلظار : ناء أو حفري أو شبهه يحظَر به شيء أي مينع، يقالب
 .ممنوعاً: أي]. ٢٠:اإلسراء[﴾وما كَانَ عطَاُء ربِّك محظُورا﴿: -تعاىل-مثله، قال اهللا 
قبل أن يِحلَّ، من :  أي- بكسر احلاء ))ال تعجل منها شيئاً قيل ِحله((: قوله

حلَّ ِحيلُّ ِحال وحالال أيضاً، أي قبل أن يِحل، وبفتح احلاء أي قبل نـزوله من : لكقو
 .حلَّ الرجل يحلُّ حال وحلُوالً: قولك

 .تردد النفْس كالغرغرة عند املوت:  احلَشرجة))إذا حشرج الصدر((: قوله
ِقب البعريإذا ح:  معناه دق وذبل من قوهلم))قد حقب فصار مثل الفرخ((: قوله

حقب كما : انتهى احلزام إىل احلَقَب من شدة ضموره، ورمبا عسر بوله لذلك فيقال أيضاً
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 الرجل اَألسر وهو )١(حِقب العام إذا احتبس مطره، وميكن أن يكون من حقب: يقال
 .احتباس البول
حِسر يحسر استحسر :  يقال))فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء((: قوله
الَ يستكِْبرونَ عن ﴿:  الفعل الذي يفعل فتوراً، ومنه قوله)٢()وقطع(ر إذا أعيا يستحس

 ].١٩:األنبياء[﴾ِعبادِتِه والَ يستحِسرونَ
ذوو :  إما أن يكون على حذف املضاف أي))إن اثين عشر منهم حرب((: قوله

 .خصم: حرب، أو يكون وصفهم باملصدر كقوهلم
طعته وذهبت به، ومنه أرض حصاء وهي اليت تاق:  أي))ءحصت كل شي((: قوله

طار وتناثر، : ال نبات فيها وال حشيش، وحصت البيضة شعر الرأس فاحنص احنصاصا
 .ورجل أحص إذا عِدم شعره

استحصد : يقال. يتهيأ إما للقلع أو للقلع:  أي))ال يهتز حىت يستحِصد((: قوله
 .استحكم فتله وقارب أن ينقطع: تحصد احلبليأ للحصاد، واس: الزرع

إن الشيطان قد أيس أن يعبده املصلون جبزيرة العرب ولكن يف التحريش ((: قوله
حرش يحرّش، حتريشاً إذا أغرى بني الناس وغيرهم، : اإلغراء، يقال:  التحريش))بينهم
لة األخرية لداللة األوىل ولكنه يطمع يف التحريش بينهم وشبه ذلك، وحذفت اجلم: واملعىن

والالَِّئي يِئسن ِمن الْمِحيِض ِمن نِّساِئكُم ِإِن ارتبتم فَِعدتهن ثَالَثَةُ ﴿: عليها كقوله تعاىل
نِحضي الالَِّئي لَمٍر وها ثالثة أشهر: أي] ٤:الطالق[﴾أَشن أيصفعد. 

رفت، يقال منه حاد يحيد حيدا مالت عن القصد واحن:  أي))فحادت به((: قوله
 .وحيدة

موت أمحر، وال : قاتلة مهلكة من قوهلم:  أي))هبت ريح محراء بالكوفة((: قوله
 .لون للريح ولكنها حتمل على ما ذكرت به

                                     
 

 .حق: باألصل )١(
 .تكررت باألصل )٢(
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هي درداء ذهبت أسناا فال بياض يف شدقها إمنا :  أي))محراء الشدقني((: وقوله
 .ما امحرار اللثاث

حاججت :  أي خصيمه، وحجيج فعيل مبعىن فاعل، تقول))فأنا حجيجه((: قوله
 .غلبته يف احلُجة، هذا الذي يليق مبقامه : الرجل فحججته فأنا حاج له أي

 .واهللا أعلم. فيعل مبعىن مفعال" فامرؤ حجيج نفسه : "وقوله 
ملة مفتوحة والم  حباء مه))أنه خارج حلَّةَ بني الشام والعراق((: قوله يف الدجال

مست ذلك وقبلته، وقد روي بتشديد : وفسر فقيل فيه_ وتاء مفتوحتني من غري تنوين 
حلَّ يحلُّ حال وحلوالً : الالم والتنوين وله معىن صحيح على أن يكون مصدراً من قولك

ياق وحملة فتكون احللَّةُ من حلَّ كالضربة من ضرب، ويكون نصبها إما بفعل دل عليه س
الكالم أي خرج فَحلَّ، أو يكون منصوباً خبرج؛ ألن اخلارج قد يحلُّ باملكان الذي خيرج 

]. ٢٣:النساء[﴾حرِّمت علَيكُم أُمهاتكُم﴿: به وقد ال يحلُّ، فهو يدل عليه كقوله تعاىل
تب، وقد يكون  إذ التحرمي قد يكون بالك]. ٢٤:النساء[﴾ِكتاب اِهللا علَيكُم﴿: على قوله

 منون ))يف(( باخلاء مشددة و ))خلة((: مصدرا وقع موقع احلال، وقد روي يف احلديث
 اليت مجعها خالل، وقد ))خلل((اآلخر، ومعناه إىل فرجة بني الشام والعراق، وتكون مؤنثة 

 ))خيرج خلة((:  الذي يراد به الفساد أي خيرج إىل فساد، وقد روي))خلل((تكون مؤنثة 
 حذفت وسلط الفعل الالزم على الظرف وهو قبيح، ))إىل(( فإما أن تكون ))إىل(( معه ليس

 نصب الظرف، وإن جعلها مصدراً ))خلة((أو تكون سقطت للراوي، هذا إذا نصب 
وقعت موقع احلال حسن، وقد سقطت هذه اللفظة عند قوم ورووا أنه خارج بني الشام 

 .والعراق
عقول كعقول السباع يف أخالقها :  أي)) السباعيف خفة الطري وأحالم((: قوله

 .وعذاا وافتراسها
مثر السمر، : وقيل. مثر العضاه:  احلُبلَة))ن احلُبلَةيسودوما لنا طعام إال األ((: قوله

 . احلُبلة)١()يأكل: (ظيب حابل أي: ويقال
                                     

 

 .تأكل: يف األصل )١(
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اء لسرعتها للحمامة حذَّ: سريعة ال عقىب هلا، ومنه قيل:  أي))وولت حذَّاء((: قوله
 .قصري الذنب: وقصر ذنبها، ومحار أحذَّ أي

 وحثْيه )) أن نحثي التراب يف وجوه املداحنيأمرنا رسول اهللا ((: قول املقداد
التراب يف وجه املادح وقف املقداد مع الظاهر وهو سوغ، وقد قال بعض أصحاب 

م وأنكم تعودون إليه كما خِلقتم  اذكروا التراب إذا مِدحت))احثوا التراب((: معىن: املعاين
منه فيذهب عنكم الكبر والزهو الذي يؤثره املدح، وال بأس أن تأخذ يف يدك من التراب 

من هذا خلقت وإليه أعود،فتزيل الكبر عن نفسك، وتكف املادح غري : وتقول للمادح
 .)١((...)مؤنف وال 
 الفرس وغريه يحِضر إحضارا أَحضر: أعدو، يقال:  أي))فخرجت أَحضر((: قوله

 .إذا عدا، وكذلك احتضر، واستحضرته، أعديته، وفرس حمضر شديد العدو
 .حاد: احند، وسنان مذَلَّق أي: حددته فانذلق أي:  أي))وحسرته فاندلق((: قوله
العظم الذي فيه العني، وهو الذي ينبت على :  اِحلجاج))يف حجاج عينها((: قوله

واهللا . ه شعر احلاجب، ومجعه أَِحجة، ويقال ِحجاج، وحجاج بكسر احلاء وفتحهاأعال
  .ويل التوفيق

                                     
 

 .ع قراءاكلمة مل أستط )١(
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 حـرف اخلــاء
اخليالء بضم : العجب والزهو، ويقال:  اخلُيالء))اخلُيالء يف الفَدادين((: قوله 

 .اخلاء وكسرها، واملَِخيلة واالختيال مبعىن
الذي ال حيسن العمل وكذلك اخلرقاء، :  األخرق))أو تصنع ألخرق((: قوله

ناعوص عنوضدمها ص. 
 . بزر معروف ويقال له الصناب: خردل))حبة من خردل((: قوله

حبل جيمع به فكا : الليف، واِخلطام:  اخلُلْبة))ِخطام ناقته ُخلْبة((: قوله يف يونس
 .اجلمل ليخطم، وكان احلبل مصنوعا من ليف

 معناها واحد، وقد فسرت الكالليب يف حرف ))فيها خطاطيف وكالليب((: قوله
 .الكاف

آثار، خدش : الذي يف وجهه كُدوح أي:  املخدوش))ومخدوش مرسل((: قوله
 .وجهه وخدشه مبعىن

أخطأ : خمطوء فيها، يقال:  هي فَِعيلة مبعىن مفعولة أي))فيذكر خطيئته((: قوله
أخطأ فالن أي مل : وخطئ مبعىن، ويكون أخطأ الزماً ومتعدياً بنفسه وحبرف اجلر، يقال

 .مل يصبها، وأخطأ يف النظر: ييوافق املقصود فيكون الزماً، وأخطأ الرمية أ
وقت من السنة ختترق فيه الثمار وكىن عن :  اخلريف))لسبعون خريفاً((: قوله
 .سبعون سنة: السنة، أي
 منصوب بفعل دل عليه ))شفاعة(( و )١( أي أرجئها))أريد أن أختبئ دعويت((: قوله

 . هذا أحسن ما قيل فيه))أختبئ((
 اخلوف، هذا أصله قبل، وهو يف الصالة :  اخلشوع))فيحسن خشوعها((: قوله

:  أي))وخشع لك مسعي((: غض البصر، وإمالته لألرض، وترك اجلهارة بالصوت، و
: غضه، واخلشوع يف الصالة: خشع واختشع مبعىن واحد، وخشع بصره: خضع، ويقال

                                     
 

 .وأرجها: زاد باألصل )١(
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غض البصر، وترك اجلهر بالصوت، وخفض اجلَناح، والسكون، واإلقبال على فعلها، 
 .فكر يف غريها، ونعم هذه كلها أمارات لزوم اخلوف، واخلوف يبعث عليهاوترك ال

 أراد باخلمار هاهنا العمامة؛ ألا خيمر هبا ))مسح على اخلفني واخلمار((: قوله
 .الرأس أي يغطى
وال ختمروا رأسه فإنه يبعث يوم ((غطوها، : ، أي))مخروا آنيتكم((: ومنه قوله
لففت مخاري، )) اختمرت وتقنعت((غطيتيه، و:  أي))رتيهأال مخ((، و))القيامة ملبيا

حصري صغري قدر ما يقع عليه الوجه واألنف يقي الوجه من برد األرض، يصنع : واخلُمرة
 .))ناوليين اخلمرة((: من سعف النخل والسيور، ومنه قوله

:  هي القطيفة، وهو كساء مخمل، واخلَمل))فاضطجعت معه يف اخلَِميلة((: قوله
 .الشجر امللتف، مسيت مخيلة اللتفات هدهبا: اهلُدب، فيه مخيلة مبعىن مخملة، واخلميلة

 ))اخلبث(( يروى بسكون الباء من ))أعوذ بك من اخلبث واخلبائث((: قوله
وضمها، ووهم اخلطايب وخطَّأ من سكن الباء؛ ألن اخلُبث مجع خبيث كسرير وسرر، 

ة وقبائل، وكرمية وكرائم، واجلمع بني املذكر واملؤنث يف هذا واخلبائث مجع خبيثة كقبيل
مقابلة مجع جبمع من فصيح الكالم وبارع اخلطاب، وميكن أن يريد الذكور واإلناث من 

]. ٢٦:النور[﴾الْخِبيثَاُت ِللْخِبيِثني﴿: الشياطني، وقد جاء مثله من املقابلة يف قوله تعاىل
وهو مذكر، وباخلبائث املعاصي وهي مؤنثة، أو أن يريد وحيتمل أن يريد باخلبث الكفر 

 بسكون الباء فمصدر خبثَ الرجل خبثًا إذا كان ))اخلبث((باخلبث الذنب، ومن روى 
خبثَ الشيء خباثة، فاخلباثة أعم من اخلبث، فإنه يستعيذ : خبأ ذنبا رديء احلالة، ويقال

 . خبيثة، واهللا أعلمأن يكون خبثًا يف نفسه وأن تكون أفعاله
خدجت الناقة فهي : غري تامة، وِخداج مصدر من قوهلم:  أي))فهي ِخداج((: قوله

خادج، والولد خمدوج وخِديج إذا ألقت ولدها قبل متام أمره وإن كان تام اخلَلْق، فإن 
 ))خداج((أَخدجت فهي مخِدج وهو مخدج، فإما أن يكون : كان غري تام اخللق قيل
نقص، وإما أن تكون الصالة وصفت به : فهي ذات خداج أي: على حذف املضاف أي

رجلٌ صوم وفطن وزور، فخداج ال يفيد انتقاص جزء وال عضو ولذلك : على حد قوهلم
 . ألن الفاحتة من أركان الصالة))غري متام((: أردفه قوله
خلَج يخِلج خلْجا : يها، يقالجاذَبِن:  أي))قد علمت أن بعضكم خالَجينها((: قوله

 .جذب، واختلَج يختِلج اختالجا: أي
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: قال اخلليل.  هي جفْنة تكون صغرية وكبرية))ضعوا يل ماء يف اِملخضب((: قوله
 .من أَدم

خرم الدليل يخِرم إذا عدلَ عن : ما أعدل، من قوهلم:  أي))ما أَخِرُم عنها((: قوله
 .نقض وقطع، وقد ينقدح املعىن عليه: أَخرم يخِرم مبعىن: ق، ويقالالطري

 .))خير من وراءه((: يسقط، ويروى:  أي))مث خير من ورائه((: قوله
 يروى بكسر اخلاء وفتح الراء مجع خربة، ويروى ))وكان فيه خنل وخِرب((: قوله

 ))وحرث((وقد روي يف غري هذا بفتح اخلاء وكسر الراء مجع خِربة وهي الدار املنهدمة، 
 .بالثاء، وفيه تصاحيف غري هذه مما حتتمل ال فائدة لإلطالة هبا

:  كذا ثبت فيه وقد قيل بالضم أيضا، واخلَربة- بفتح اخلاء ))وال فارا خبربة((: قوله
 .سرقة اإلبل خاصة: السرقة، وقيل الفساد يف الدين،واِخلرابة: البِلية، وقيل
ورق : ال يضرب بالِعِصي ليسقط ورقه واخلَبطُ:  أي))ال خيتبط شوكها((: هوقول

 .السمر، هو خبطٌ مبعىن خمبوط
أصفر : مربع، وقيل: كساء معلَم قيل:  اخلميصة))ق يطرح خميصة لهطفٍِِ((: قوله
 .وأسود وأمحر
اخسأ فلن ((: ه قولهمبعدا خائبا ذليالً صاغرا، ومن:  أي))فرده اهللا خاسئًا((: قوله
 .))تعدو قَدوك
: واضعا يده على خصره، ويقال له:  معناه))ى أن يصلي الرجل خمتصرا((: قوله

 .اخلَصر واالختصار أيضا
 يروى بكسر الطاء وضمها، فأما يخِطر فمعناه ))أقبل خيَطر بني املرء ونفسه((: قوله

:  إذا حركه، ورمح خطّار أي)١(يخِطر خطْراخطَر البعري بذَنبه :يتحرك وينثين، من قوهلم
يهزه، وخيطُر من السلوك وهو :  أي))خيِطر بسيفه((:  مضطرب، ومنه قوله)٢()ننمت(

 .معروف وخيرج املعىن عليهما
                                     

 

 .خطر: يف األصل )١(
 .اهتز: رمح خيِطرخطر ال): خطر(ويف اللسان . كذا باألصل )٢(
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خربق : شقَّه، أو من قوهلم:  إما من خربق الثوب أي))اِخلرباق: يقال له((: قوله
ق الشي إذا قَطَّعه، أو من خربقه إذا أفسده، وكل هذه اضطرب وترجع، أو من خرب: أي

 .ذو اليدين: لغات صحيحة جيوز أن يؤخذ االسم منها، وكان طويل اليدين ولذلك قيل له
ممن خلفهم أو  آتيه : )١( أي))مث أخالف إىل رجال فأحرق عليهم بيوم((: قوله

ل الصالة يف الوقت الذي أخالف عاديت إياي تركهم غري مبحوث عنهم، أو عاديت يف فع
أحرقهم فيه، أو أخالف فعل القوم الذين تركتهم يصلون فيما هم بصدده يف الوقت 

 .واهللا أعلم. لتحريق بيوت هؤالء
 يروى بفتح اخلاء وضمها، ))كتب اهللا له بكل خطوة خيطوها حسنة((: قوله
بضم الطاء -ل خطوات بعد ما بني قدمي املاشي، ومجعها يف القلي: -بضم اخلاء-واخلُطْوة 

 املرة الواحدة من فعل -بفتح اخلاء- ويف الكثري اخلُطى، واخلَطْوة -وفتحها وسكوا 
  .)٢( كصفحات- بفتح اخلاء والطاء -املاشي، وجيمع على خطَوات 

خراذل :  واخلزيرة))على جِشيشة اخلزير(( ويف أخرى ))على خِزير صنعناه((: قوله
 الكثري ويذَر عليها الدقيق، فإن مل يكن فيه حلم فهي عصيدة، اللحم تطبخ يف املاء

 .خزيرة أو عصيدة تصنع من زرع مل ينعم سحقه: واجلشيشة
أخلف الرجل : أجازين من خلفه، ويقال:  أي))فأخلفين فجعلين عن ميينه((: قوله

ذهب له شيء فجعل مكانه آخر، : إذا عطف يده على سيفه ليسلَّه، وأخلف فالن
أخلف عن البعري إذا بدلت حقَبه من موضع إىل موضع، وكل هذا راجع إىل معىن بدل، و

 .وكلها ينقدح املعىن فيه
 مجع خِلفَة، وهي الناقة احلامل من أول محلها ))إن جيد فيه ثالث خِلفَات((: قوله

،  وقد إىل نصف مدة احلمل، مث يقال هلا عشراء إىل أن تضع وقد جاء مفسرا يف احلديث
 .جيمع خِلفَة على خِلف أيضا

                                     
 

 .أو: يف األصل )١(
 .صحفات: يف األصل )٢(
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ال يتظاهر وذلك يف :  أي)) ُمستخٍف ُجرآء عليه قومهفإذا رسول اهللا ((: قوله
 مجع جريء كعظيم وعظماء، وقيدته عن املصعب ))جرآء((أول مبعثه وال يكفون عنه و 

مستخف (( و ))مستخفيا جرآء((ا معا و م برفعه))مستخف جرآء((: -رمحه اهللا-أيب ذر 
 برفع أحدمها ونصب اآلخر على التبادل أيهما رفع نصب اآلخر، فأما رفعهما ))جرآء

 )١()إذا هذه( صفة له؛ ألن ))جرآء((و الذي هو مبتدأ ))رسول اهللا ((فمستخف خرب 
وقفت على باب اجلنة فإذا مجاعة من يدخلها ((:  اليت للمفاجآت، ومثلها قوله))إذا((هي 

 وإذا نصب أحدمها ورفع اآلخر فأيهما نصب )) أصحاب اجلد حمبوسونالفقراء، وإذا
 . ملبتدأ وكان اآلخر حاالً)٢()خربا(كان 

أرتقب :  أي))أحتيُنها((: أستخرب عنها، ويروى:  أي))فجعلت أختبر األخبار((: قوله
 .حينها

 .سلَّه:  أي)) فاخترطهفأخذ سيف رسول اهللا ((: قوله
خاصر فالن فالنا إذا : مماشيا له، تقول العرب:  أي)) ملروانخرجت خماصرا((:قوله

ماشاه، كأنه يماس خاصرة كل واحد منهما خاصرة اآلخر على جهة التشبيه، قال 
 :الشاعر

متشي يف مرمر مسنــون مث خاصرا إىل القنة احلمراء
 اجلواري،  مجع ِخدر وهو ما حيجب فيه))أخرجوا العواتق ذوات اخلدور((: قوله

 .سترا يكن أو سريرا أو ما أشبهه
حلْقَة تلقى يف األذن كالقُرط، وقال : اخلُرص_  بضم اخلاء ))تلقي ُخرصها((: قوله

 .قُرط تكون فيه حبة واحدة: اخلرص: القايل
سحاب منذ أن يتخيل أن : ظهر فيها اخلال، واخلال:  أي))ختَيلت السماء((: قوله

 .خايلتوخالت السماء وأخيلت : ل منهاملطر معه، ويقا

                                     
 

 .هذه إذا: يف األصل )١(
 .خرب: يف األصل )٢(
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االنتقاص، وأصل : النقص، واالخنساف:  اخلسف))ال خيسفان ملوت واحد((: قوله
التغري، واملعنيان متقاربان، وما : اخلسف التغيب، ومعىن النقص راجع إليه، والكسف

اختلف فيه من أن الكسف ألحد القمرين واخلسف لآلخر فال حاصل له، والكسف 
كسفت : ف يكون فيهما وختتص األرض باخلسف وهو أن تسوخ، ال يقالواخلس
كسفت الشمس وكسف القمر، وأكسفهما اهللا، وخسفت الشمس، : رض، ويقالاأل

 .وخسف القمر
 . وكالمها مجع خفّ))أخفاف(( ويروى ))ليس معنا نعال وال ِخفاف((: قوله
 ))خشن الثياب((عضهم  كذا روى الكثري من رواته وعند ب))أخشن الوجه((: قوله
 .وهو أحسن
 اخلَِضر من ))الدنيا خِضرة حلوة((:  وقوله))إن هذا املال خِضرة ُحلوة((: وقوله

إن اخلَِضر مجع خِضرة وهي كل حشيشة : النبات كل يانع أخضر غض رخص وقد قيل
ا أن يكون هلا بعيد الغور فيبقى فيها رطوبة،واألول مع هذا القول وغريه، والتأنيث فيه إم

كخِضرة، مث جاء هبا بغري أداة تشبيه على طريقة التنـزيل والتمثيل : على معىن التشبيه أي
كاألسد وكحامت وكزهري، أو يكون : زيد زهري، وعمرو حامت، وبكر األسد أي: كقوهلم

إن هذا املال قطعة من الدنيا أو طلبه أو ما أشبهه، فيكون على : على حذف املوصوف أي
 .صوف وإقامة الصفة مقامهحذف املو
 مجع خِضرة كنمرة ونِمر، وشِقرة وشِقر، وقد روي ))إال آكلة اخلَِضر((: وقوله

 . ومها قليلتان))اخلُِضرة((  و ))اخلَِضرة((
 بفتح التاء فيهما وقد ضمتا والفتح ))لقد خبت وخسرت إن مل أكن أعدل((: قوله

 .أوثر
هذا متعديا، وخنس ال يعرب متعديا إمنا  روي ))وخنس أصبعا كذلك((: قوله

. قنص:  فقال؟))خنس أصبعا((: قوله  خنوسا، وقد فسر- إذا تأخر -خنس خيْنس : يقال
 وأحسب أن خنس حمرف من حبس أو قفص ولكن ))نقص((وجاء يف حديث آخر 
 .الروايات تتابعت عليه

اخلاء وليس بشيء، إمنا  بضم اخلاء وقد روي بفتح ))وخللوف فم الصائم((: قوله
أَخلَف يخِلف، : خلَف فم الصائم يخلُف خلُوفًا إذا تغري رحيه، ويقال منه أيضا: يقال
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: وكذلك خلَف الطعام واللنب إذا تغيرت رائحتهما أو طعمهما، وخلَف فالن يخلُف
 . واملعىن واحد))ِخلْفة فم الصائم((: فسد، وقد جاء يف طريق أخرى

حبس : يتركوا حىت يضيق وقتها، واخلَنق:  أي))وخينقوا إىل شرق املوتى((: هقول
 .وتضييق

 واخلَلوق نوع من الطيب قيل إنه أخالط من ))عليه جبة وعليها خلوق((: قوله
 .الطيب جيمع
رمى احلصا من بني :  باخلاء والذال معجمتني، واخلذف))حصى اخلَذْف((: قوله

 يكره أو كان رسول اهللا ((: خذَف يخِذف خذْفًا، ومنه: يها، يقالالسبابة واليت تل
 ومن زعم أنه باحلاء املهملة فغالط، إمنا احلذف الضرب بالسيف أو ))ينهى عن اخلذف
 .أسقطه: حذَف يحِذف، وحذَف الشيء أيضا: العصا، يقال منه

طْب وهو األخضر من احلشيش، الر : - مقصور - اخللى ))ال خيُتلى خالها((: قوله
 .قطعته، ومن مد اخللى من الرواة فقد وهم:  يقطع، اختليت اخللى))خيتلي((ومعىن 

أخفر يخِفر من هذا، ومنه : مل يف بعهده، يقال:  أي))فمن أَخفَر مسلما((: قوله
 . وخفَر يخِفر إذا أجار))فإنكم إن ختفروا ذمة اهللا((: قوله

هو من . احلاضرون: الغيب، واخللوف:  اخللوف))لنا خلُلُوففإن عيا((: قوله
 .األضداد، واملراد هاهنا أم غائبون عن عياهلم

جيعل بعضكم يخلُف :  أي))وإن اهللا ُمستخِلفُكم فيها فينظر كيف تعملون((: قوله
 .بعضا فيها
نبغي ألحد أن إذا خطب وقبل أمره فال ي:  أي))وال خيِطب على ِخطبة أخيه((: قوله

خطَب خيطُب ِخطبة : يتعرض إىل خطبة تلك املرأة املخطوبة ما دام الكالم بينهما، يقال
إذا تكلم طالبا لنكاح امرأة مع أوليائها أو من له ذلك، وخطَب يخطُب _ بكسر اخلاء_

 .إذا كلم الناس يف أمر يدعوهم إليه سواء كان يف نكاح أو غريه: خطبة
: واجليش ومسي اجليش مخيسا، ألنه ذو مخسة أحناء:  أي))اخلميسحممد و((: قوله

أمام وخلف ويمنة وشأْمة ووسط، كذا قال بعضهم وعلى هذا القول يسمى كل شيء 
 .مخيسا
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خنـز اللحم يخنـز، : مل يننت ومل يتغري، يقال:  أي))مل يخنـز اللحم((: قوله
 .خم، ونتن وأَننت كل ذلك مبعىن واحدوخزن خيزن، وصلَّ وأَصلَّ، وخم وأ

 بدال مهملة ساكنة وقد تكسر وهو ))وكان الذي ادعى عليه خدالً((: قوله
 .)١()املمتلئ: (غلظهما، والساق اخلَدلَّج أيضا: املمتلئ حلما، واخلَدل يف الساقني) العبل(

 .لَب يخلُب إذا خدعاخلديعة، خ:  اِخلالبة))ال ِخالبة: مىت بايعت فقل((: قوله
مقدار ما خيرص به إذا :  واِخلرص- بكسر اخلاء ))يف بيع العرايا خبرصها((: قوله

 والصواب الكسر؛ ألن اخلَرِص املصدر من - بفتح اخلاء ))خرصها((: حزرت، وقد روي
صرخي صرخ. 
 جبزء منها اكتراء األرض : - كما فسره يف الكتاب - ))ى عن املخابرة((: قوله

 رضاأل: األكَّار، واخلَبار: النبات، واخلبري: اِخلبر أيضا، واخلبري: خيرج منها، ويقال له
نبات أيضا، : القاع من األرض ينبت السدر، واخلَبر أيضا نبات، واخلابور: الرخوة، واخلَبر

ء من أمواهلم  عامل أهل خيرب يف أول أمرهم على اجلزوال تعدو املخابرة؛ ألن النيب 
 .فقيل خابرهم
ما يؤخذ عوضا عن احتراث :  اخلَرج))خري له من أن يأخذ عليها خرجا((:  قوله

 .األرض أو سكىن البيت أو ما أشبه ذلك، ويقال فيه خراج أيضا
ثني أفواهها للشرب منها، واختنات األسقية : ))ى عن اختناث األسقية((: قوله

 . األسقية، وأوقع النهي عن احلالة اليت متكن من الشرب منهاواملراد أن ال يشرب من
 .التوى ومال ليسقط عند وفاته:  أي))اخننث يف ِحجري((: وقول عائشة

خوله اهللا إذا : عبيدكم وخدمكم وهو من قولك:  أي))إخوانكم وخولُكم((: قوله
 .أعطاه وملَّكه
 بالعصي فتلقي ما عليها من نضرهبا:  أي))كنت أنا وهو خنتبط من شجرة((: قوله

 .))كنا حنتطب من شجرة((: الورق باألرض، ويسمى ذلك الورق اخلَبط، ويروى

                                     
 

 .املمتلئة ألن الساق مؤنثة ، كما يف اللسان: كذا باألصل، ولعل األوىل أن يقول  )١(
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 وقد روي بضمها وفتح - بفتح اخلاء وسكون الدال ))احلرب خدعة((: قوله
 أن أمرها مبين على اخلدع واحليلة، وقد يريد أن: الدال، وبفتحهما معا، ومعىن خدعة أي

له خدعة واحدة فإذا انقضت اخلَدعة الواحدة فيها مل يكن رجوعها يف الغالب،  أصأمرها 
 فمعناه أا خادعة متكر بأهلها وتكثر فيها اخلُدع - بضم اخلاء وفتح الدال -وأما خدعة 

 فمعناه - بضم اخلاء وسكون الدال -ضحكة يكثر ضحكه بالغري، وأما خدعة : كقوهلم
 واملراد أهلها على حذف املضاف، واملراد كضحكة ملن يكثر الضحك أا تخدع كثريا

 فجمع خادع كضارب وضربة وأراد أهلها على حذف -بفتحهما-منه، وأما خدعة 
 .املضاف

 وهو احلائط فيه النخل - بفتح امليم وكسر الراء ))فابتعت به مخرفًا((: قوله
 )١()يراد به موضع( كَمسجٍد -تح الراء  بف-مخرف : والبستان فيه الفاكهة، ويقال

 بكسر امليم -ِمخرف : اخلُرفة وهي الفاكهة، كما يراد مبسجد موضع السجود، ويقال
: املوضع الذي جيمع فيه التمر والفاكهة، وقال بعضهم:  كِمربد، واِملخرف-وفتح الراء 

 .وعاء جيمع فيه: املخرف الفاكهة بعينها، واِملخرف
 ))يف ُخرفة اجلنة((:  وقوله- بفتح امليم والراء ))يف خمرفة اجلنة قصر((: لهفأما قو

الطريق، :  بأنه جناها، واملخرفة أيضا وقد فسر ذلك النيب -بضم اخلاء وسكون الراء 
 .على طريقها:  أي))تركتهم على خمرفة النعم((: ويف حديث عمر

عنه غمده كما ختترط الشجرة أزلت :  معناه سللته، أي))فاخترطت سيفي((: قوله
 .)) فاخترطهفأخذ سيف رسول اهللا ((: من ورقها، وكذلك

سراعهم مجع خيف، كرقيق وأَِرقَّاء، :  أي))خرج ُسباق أصحابه وأَِخفَّاؤه((: قوله
 .وويل وأولياء
 الضمري يعود على اإلبل واخليل ومل يتقدم هلا ))لو أمرتنا أن ُنخيضها البحر((: قوله
]. ١:القدر[﴾ِإنا أَنـزلْناُه ِفي لَيلَِة الْقَدِر﴿:  تعاىل لكن بالقرينة يعلم كقولهذكر و

                                     
 

 .تكررت باألصل )١(
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يضربوا :  واملراد مواري أكبادها أو أوعية أكبادها، أي))أن نضرب أكبادها((وكذلك 
 .بأعقاهبم مهزا
إمنا : سوادهم ومعظمهم، وبعض يقولون:  أي))أبيحت خضراء قريش((: قوله
ِنعمهم وغَضارهم، وكالمها يقال، والعرب تكىن باخلُضرة : غَضراؤهم، أي: بتقول العر

 .عن السواد، وسواد الشيء شخصه
اجلانب والطرف، وأصله يف العدل مث :  اخلُصم)) منه من ُخصم)١(ما فتحنا((: قوله
 .استعري هاهنا
حد أَخشب،  مها جبالن مبكة والوا))إن شئت أن أطبق عليهم اَألخشبني((: قوله

 .واألخشب كل جبل عظيم
 . يهدّئُهم ويسكنهم)))٢(فلم يزل خيُفَُّضهم((: قوله
اجملاعة، مصدر كاملغضبة واملسألة، وقد :  املَخمصة))حىت أصابتنا مخمصة((: قوله

ليس للِبطْنة خري من : اجلَوعة، ومن كالمهم: خمصه اجلوع خمصا ومخمصة، واخلَمصة
ة تتبعهاخصص ضمور البطن، ومنه قوله. مرأيت برسول اهللا ((: واخلَماصمخ ((. 

وسطها، واِخلالل مجع خلَل، : جيوبون ِخالهلا أي:  أي))يتخللون الشجر((: قوله
ترددوا : أي]. ٥:اإلسراء[﴾فَجاُسوا ِخالَلَ الدِّياِر﴿:  قوله تعاىلكِحمل وِحمال، ومنه

 .أوساطها
 .سكني كبري، يقال بفتح اخلاء وكسرها، وجيمع خناجر:  أي))ا خنجرمعه((: قوله
خالخلها، والواحدة خدمة، وقد تكونان ال خدم :  أي))أرى خدم سوقها((: قوله

هلا، وكىن عن مواضع اخلدم من سوقها باخلدم كما فعلوا بالوشاح حيث مسوا اخلصر 
 .وشاحا لكونه يكون عليه

 .خصاالً، الواحدة خلَّة وهي اخلَصلة:  يعين))لعن مخس خال((: قوله
 . اإلبرة، وكذلك اِخلياط))اِملخيط((: قوله

                                     
 

 ).١٧٨٥/٩٦  رقم٣/١٤١٣(كلمة غري مقروءة باألصل، واملثبت من صحيح مسلم  )١(
 .خيفظهم: يف األصل )٢(
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٨٨
 

ختيب، أخفق إذا مل يغنم، :  ختفق أي))وما من غازية ختُفق أو تصاب((: قوله
 .وأخفق يف حاجته إذا مل يقض

 .من مل ينصرهم ويدخل معهم يف أمرهم:  أي))ال يضرهم من خذهلم((: قوله
 . التخون تفَعل من اخليانة، وتخونَ أيضا تنقَّص))يتخوم((: لهقو
 ))خرق((شق اللحم وقطعه، وقد روي :  أي))إذا رميت باملعراض فَخزق((: قوله

 .براء
ما سقط من ورق الشجر حني :  واخلبط))وكنا نضرب بعصينا اخلَبط((: وقوله
 .ط خيتبط إذا ضرب بالعصي فسقط الورقخبط يخِبط، واختب: خيتبط، يقال
 فسره الشيباين وذكره مسلم عن ابن حنبل، وقال أبو ))أخنع اسم عند اهللا((: قوله

. الفجور: اخلَنع: وقال اخلليل. الذليل اخلاضع: عأذل، واخلَاِن: أخنع: عبيد القاسم بن سالم
 . ))أخبث((: وقد روي يف غري هذا. فيكون أخنع أفجر

 هو ما يدب عليها من اهلوام، ))وال هي تركتها تأكل من خشاش األرض((: قوله
:  ويقال لصغار الطري- بفتح اخلاء وكسرها وضمها -والواحدة خشاشة، وهو اخلشاش 

 . بفتح اخلاء خاصة-اخلشاش 
ما حتتجب به اجلارية من ستر أو غريه، :  اِخلدر))من العذراء يف خدرها((: قوله
، وقالوا أسد خادر إذا الزم أجمته، ورجل خادر إذا أقام يف اخلدر، للبيت خدر: وقد قيل
 .لزم اجلهة: وأخدر

 .هي تشبهها وتشاكلها:  أي))ما ختطئ ِمشيتها من ِمشية رسول اهللا ((: قوله
نقط سود تكون يف :  اِخليالن))عليه ِخيالن كأمثال الثآليل((: يف خامت النبوة: قوله

 على اجلسد، وكانت )١( وليس من عادهتا أن تكون ناتئةجسد اإلنسان، واحدها خال،
 .))كأمثال الثآليل((: اِخليالن اليت يف خامت النبوة ناتئة عليه، فهم ذلك من قوله

مها :  وروي باملهملة، وقيل- خباء معجمة ))فغطَّوا رءوسهم وهلم خِنني((: قوله
: -معجمة- غنة، واخلنني صوت من الصدر بال: احلنني: صوت الباكي بترديد فيه، وقيل

                                     
 

 .تانئة: يف األصل )١(



 
 
٨٩ املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

 بكسر امليم -صوت األنف بغنة، واخلُنة والغنة سواء، وكذلك األخن واَألغَن، واملخنة 
 .األنف: _وفتحها

فالن حسن : الصاحب املداخل، ويقال:  اخلليل))ولو كنت متخذًا خليالً((: قوله
 .اخلُلة واملُخالة مدغَما

اء وقد كسرت، يعنون بذلك حسن الصحبة، واِخلل أيضا  بفتح اخل))واخلل((: قوله
 .اخلليل

 بالفتح يف اخلاء ))خله(( ويروى من ))أبرأ إىل كل خليل من ُخلته((: وقوله
 .والكسر

النقْب يف اجلدار كالباب الصغري :  اخلَوخة))ال تبقى يف املسجد خوخة((: قوله
 .وشبهه

 . قرع بعضه يف بعض وصوته: أي))فسمعنا خشخشة السالح((: قوله
 )١()ليبت( يريد أن كفلها عظيم وخصرها))يلعبان من حتت خصرها برمانتني((: قوله

جتوز الرمانتان من الفسحة اليت بني خصرها وبني األرض، وحيتمل ان يريد أن الصبيني 
ديها، يصفها بعظم الردف : جيوزان أو يقيمان حتت خصرها فيلعبان برمانيت صدرها أي

 .وضمور اخلصر وصغر السن
رحماً منسوباً إىل اخلَطَّ بلد بناحية البحرين ينسب له :  أي))طياوأخذ خ((: قوهلا

ينبت فيه، وكأن هذا القول : إنه يصنع فيه، وقيل: إنه جيلب له، وقيل: الرماح، وقيل
 .سيف البحر: مردود، واخلط
الصوت الضعيف : ف اخلَشفَة واخلَش))دخلت اجلنة فسمعت خشفة((: قوله

خشف يخِشف خشفًا، وخشف الثلج حتت القدمني إذا مشى عليه فسمع : واحلس، يقال
 .لذلك صوت ضعيف

 .حركة ضعيفة:  أي))مسعت خشخشة أمامي((: قوله

                                     
 

 .كذا باألصل  )١(
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خير بني ((: فضله وجعله خريا من اآلخر، وكذلك قوله:  أي))فَخيّر أُنيسا((: قوله
 .))ال ُتخيّروين على موسى((: وقوله ))دور األنصار
الكساء، ومجعه أخفية، ومسي خفاء؛ ألنه يغطى به :  اِخلفاء))كأين ِخفاء((: قوله

السقاء فيخفيه، واملراد أنه لقيامه الليل تعب فتضعف قوته فيكون يف االحنالل كالكساء، 
كذا للجماعة، :  وقال- باجليم ))جفاء((: وقد قال فيه بعض املتأخرين. واهللا أعلم

 . وال أعرفهما، واملضموم اجليم له معىن- بالضم ))ُحفاء((و
 . أي حركته، خضخض املاء إذا حركه))فسمعت خضخضة املاء((: قوله
موضع قريب من محراء األسد من املدينة، :  خباءين)) روضة خاخ)١(ائتوا((: قوله

 .))خاج((: وقد وهم فيه أبو عوانة فقال
 ))ذو اخلَلَصة((بيت، ويروى :  صنم كان لدوس، وقد قيل))اخلَلَصةذو ((: قوله

 .بفتح اخلاء والالم ونصبهما معا، وبفتح اخلاء وسكون الالم
 .أخال وإخال، بفتح اهلمزة وكسرها:  يقال))وأما املُِبري فال إخالُه إال أنت((: قوله
 يوظفه السلطان على اإلتاوة، والغلة، وما:  اخلراج))يعذبون يف اخلراج((: قوله

: ة، واخلَرج يف األشياء اجلزئية، ويقالياخلَرج، ولكن اخلراج يف اجلمل: الرعية، ويقال أيضا
 .املصدر: االسم، واخلرج: اخلراج

 اِملخصرة عصى أو حنوها كطول ))رض ِمبخصرته األ)٢(فجعل ينكت((: قوله
 .ت اخلطبةالقوس العربية كانوا يعتمدون عليها خبواصرهم أوقا

: وقوله.  بكسر الصاد، كذا الرواية وهو الشديد اخلصومة))اَأللَد اخلِصم((: قوله
خاصمت :  كذا الرواية وهو مجع خصم، وخصم مصدر قولك))فسمع صوت خصوم((

 الرجل خصاما وخماصمة فخصمته أَخصمه خصما، ويقع يف الغالب للجماعة فما دوا
وقد يثىن ]. ٢١:ص[﴾وهلْ أَتاك نبأُ الْخصِم﴿: منه قوله تعاىلمن املذكر واملؤنث، و

 .))صوت خصوم((: ويف احلديث]. ١٩:احلج[﴾هذَاِن خصماِن﴿: وجيمع، قال تعاىل
                                     

 

 ).٢٤٩٤ رقم ٤/١٩٤١(واملثبت من صحيح مسلم . ابنوا: يف األصل )١(
 ).٢٦٤٧ رقم ٤/٢٠٣٩(واملثبت من صحيح مسلم . ينكث: يف األصل )٢(



 
 
٩١ املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

ما كان غضا رطبا وهو :  اخلامة من الزرع))كمثل اخلامة من الزرع((: قوله
 : ِخيم إذا ضعف عن الشيءخام ي: أضعف ما يكون، ومجعها خام، وهي من قوهلم

 .خام مبعىن فزع وهو قريب منذ ذلك:  عنه ورجع، ورمبا قيل)١(فَنِكلَ
يتعاهدنا هبا ويرعانا وحيسن :  أي)) كان يتخولُنا باملوعظةإن رسول اهللا ((: قوله

: ول عليهموخال فالن عن أهله خي. تخولَت األرض الريح، تعهدتها: القيام علينا، يقال
وكان عبد امللك بن قريب األصمعي . أحسن القيام عليه: وخال املال خيوله. رعاهم
 ))يتحوهلم((الصواب : وكان ابن العالء يقول. يتعهدنا:  أي- بالنون -يتخوننا : يقول

وما قالوه فصحيح يف عرف كالم . قات نشاطهمويتبع أحواهلم وأ:  أي-باحلاء املهملة 
 . وهلا وجه صحيح))يتخولنا((: ية تثبتالعرب، لكن الروا

خسأْت :  كلمة معناها الزجر واإلبعاد، يقال))اخسأ فلن تعدو قدرك((: قوله
قَالَ ﴿: وقوله تعاىل. اخسأ: قلت له: أبعدته فتباعد أي: الكلب فخسأ خسوًءا أي

 .)٢(منه، وخسأ البصر خيسأ خسوًءا أعيا] ١٠٨:املؤمنون[﴾اخسؤوا ِفيها
 حيتمل أن يكون اخلفض والرفع يف حاله ))فخفَّض فيه ورفَّع((: يف الدجال: قوله

ذكر :  أي))رفع(( و ))هو أهون على اهللا من ذلك((: هون أمره وحقَّره، كما قال: أي
 لكثرة عظيم فتنته وأكثر فيها ليحذر منها، وحيتمل أن يكون اخلفض والرفع يف صوته 

تكلم يف فصل من : يف اإلكثار واإلقالل من الكالم أيما تكلم فيه، وحيتمل أن يكون 
شأنه فأكثَر ويف آخر فأقَلَّ حبسب ما تقتضيه النوازل، وحيتمل أن يكون خفض ممن يتبعه، 

 .ورفع ممن ال يتبعه، وقد قيدنا خفض ورفع بالتخفيف فيهما والتشديد
صل، كما أخافين، وجاء به على األ:  أي))غري الدجال أخوفين عليكم((: قوله

 بضم الفاء و ))أخوفُين((ت السماء، وأغيلت املرأة، وقد روي يف غريه مأغي: قالوا
 وجيه يكون ))ألخويف(( بكسر الفاء وبعدها ياء ومها حتريف يف الرواية و ))أخويف((

                                     
 

 .فيكل: يف األصل )١(
 .أعي: باألصل )٢(
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٩٢
 

 أشد ما عندي ))أخويف((هذا أحسين أي أشد ما عندي حسنا، فيكون معىن : كقولك
 .رخوفًا وال معىن لآلخ

 . وهو شق يف األرض))فيأمر باُألخدود((: قوله
  وهي حلقة من خشب )١(الذي يقاد باِخلشاش:  أي))كالبعري املخشوش((: قوله

جتعل يف عظم أنف البعري يذلل هبا، فإن كانت من صفْر قيل هلا برة، فإن كانت شعر قيل 
 .خِزامة: هلا

                                     
 

 ).خشش(لنهاية وانظر ا. اخلشان: باألصل )١(



 
 
٩٣ املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

 حرف الدال
قرع صوته للهواء وبعده :  أي-تح الدال  بف))دِوي صوته نسمع((: قول طلحة

 .فيه، وقد رواه غري مسلم بضم الدال، والفتح الوجه
 . واحدته دباءة- بإسكان الراء - هو القَرع ))واهم عن الدباء((: قوله

 كذا روي ))جذع تنقرونه فُتِديفون فيه من القطعياء((:  ملا فسر النقريقوله 
 بذال معجمة، وحكى مع ))تذيفون((، وحكى احلمزي أيضا  بدال مهملة))تديفون((

:  أي))وأدوف به طيـيب((: ضم التاء، واحملفوظ املعروف، ذاف يذوف، ومنه العجمة
 .ومدووف، هذا هو املنقول املعروف عنديمدوف  وأَبلُّ، وِمسك )١(أخلطه

لشّعار من الثياب، ما فوق ا: غطوين بالثياب، والدّثار:  أي))دثَّروين((: قوله
 .الثوب الذي يلي اجلسد: والشّعار

بفتح الدال :  يقال))من رأيت به شبها دحية بن خليفة فإذا أقرب((: قوله
أن البيت ((لدالئل، وأخرج حديثًا اوكسرها، والدحية عند العرب الرئيس، قاله ثابت يف 

 .))املعمور يدخله كل يوم سبعون دحية خلف كل دحية ألف ملك
 جيوز نصبه أن يكون على احلال أو على ))آخر أهل اجلنة دخوالً اجلنة((: ولهق

 . مفعول بدخول ألنه مصدر))اجلنة((التمييز و 
 بإسكان -دحض : زلَق ال تثبت فيه األقدام يقال:  دحض))دحض مزلة((: قوله

زلَق، يف ال:  أي))متشوا يف الطني والدحض((:  وقوله- بفتحها - ودحض -احلاء 
املاء الذي يكون منه الزلق، وقد رواه : الزلَق مصدر دحض، والدحض: والدحض أيضا

 . وهو تصحيف أو حتريف- بالراء ))بالرخص((بعضهم 
 .زالت، راجع إىل هذا:  أي))إذا دحضت الشمس((: وقوله
فتدنو (( مبعىن أقرب، ومنه ))أدىن(( تكون ))ذلك أدىن أهل اجلنة منـزلة((: قوله
تقرب من رءوس اخللق وتكون أقل وأنـزر وأحقر، وهي هذه ولكنها :  أي))الشمس

                                     
 

 .خلطه: يف األصل )١(
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٩٤
 

أقرب أهل اجلنة منـزلة ملن ال منـزلة له، و : راجعة إىل املعىن األول، وهو القرب، أي
 . عباده الصاحلني- تعاىل - هاهنا جماز، وذلك تنبيه على عظم ما يعطيه اهللا ))أهل((

 الدارات مجع دارة، وهو اسم ملا حييط ))دارات وجوههمحيترقون إال ((: قوله
 .دار ودارة مبعىن: بالشيء ويحدق به، أي دوائر وجوههم، ويقال

مراتب أهل النار ومنازهلم، والدرج :  الدرك))يف الدرك األسفل من النار((: قوله
 .ألهل اجلنة، وكل مترقى إىل علة درج، وكل منهبط إىل سفل درك

السود والدهم اليت ال بياض فيها، وقال :  الدهم))بني ظَهري خيل ُدهم ُبهم((: قوله
 .يقال هبيم لكل لون ال خيالطه غريه: بعضهم

اإلنـزال؛ ألن الدفق الصب، دفَقْت :  أي))ال جيب الغسل إال من الدفْق((: قوله
 .صببته: املاء أَدفقُه فهو دافق

: الودك، دِسم الطعام وغريه يدسم دسما، والتدسيم: م الدس))إن له دسما((: قوله
 .جعلك الدسم والدهن يف الشيء

خداعاً وسببا للفساد يورين به ويفزعن لغريه، :  أي))إذًا يتخذْنه دغَالً((: قوله
 .وأصل الدغل الشجر امللتف

.  دِرن يدرن درنا))نالدر((:  ويروى))كما ُينقى الثوب األبيض من الدنس((: قوله
 . منه))هل يبقى من درنه شيء((و

 .اجلَّل مبعىن الدقيق واجلليل وهو القليل والكثريق  الدّ))ِدقه وِجله((: قوله
 .درأ يدرأ فهو دارئ إذا دفع: ليدفعه، يقال:  أي))وليدرأه ما استطاع((: قوله
 مهملتني، ويروى بذال معجمة  بدال وعني))وإن اهللا أمكنين منه فدعته((: قوله

قال أبو زيد سعيد بن أوس . وكالمها معناه دفعته دفعا عنيفًا، وباملعجمة أكثر وأعرف
خنقه خنقًا شديدا، ومثله ذَأته وذَأَطه وذَعطه، وقد روي بذال وغني : دعته دعتا: الطائي

 .معجمتني وال يعول عليه
معناه من دعاين ملا طلبت اجلمل األمحر الذي  ))من دعا إىل اجلمل األمحر((: قوله

أَتى أَمُر ﴿: ذهب يل ليدلين عليه، ويكون املاضي مبعىن املستقبل على التوسع كقوله تعاىل
وجيوز أن يريد من دعاين ملا وجد اجلمل األمحر؛ ألم كانوا يعرفون ]. ١:النحل[﴾اِهللا

 .الشيء إذا أخذوه وال ميسكونه
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مجع دثْر وهو املال الكثري، :  الدثور))الدثُور بالدرجات العلىذهب أهل ((: قوله
 ،ثْر، وماالن دثرونقل أهل اللغة أنه يقال للواحد ولالثنني واجلمع بلفظ واحد مالٌ د

ا فقد جتمع املصادر وتفرد، . وأموال دثرا فإن يك مصدروقد جاء يف هذا احلديث جمموع
 . وهو حتريف))ذهب أهل الدور((وقد رواه بعضهم 

 كذا روي، وال جيوز ))ديار(( بنصب ))يا بين سلمة دياركم كتب آثاُركم((: قوله
: رفعه فقد حلن حلنا فاحشا، وهو منصوب بفعل يفسره قرينة احلال كأنه قال غريه، ومن

 .اذكر أحاديثك: أحاديثَك أي: من سفر) ملن قدم(الزموا دياركم، كما يقال 
مل أفسدمت مكانكم؟ :  أن رجالً من العرب قيل له-اهللا  رمحه -وحكى سيبويه 

الصبيان كأنه :  فهم أنه يلومه فأراد أن يصرف اللوم إىل الصبيان فقال)١(الصبيانَ أي: فقال
 : ومنه قول الشاعر. أراد لُم الصبيان

 .............................. أخاك أخاك إن من ال أخا له
 .))دياركم(( جمزوم على جواب األمر املنوي الذي نصب ))تكتب آثاركم((: وقوله
 والدلَج واإلدالج والدلَجة ))ادجلنا((: ويروى. سرنا:  أي))أدجلنا ليلتنا((: قوله

 .أدجل من أول الليل، وادجل من آخره: والدلْجة كلها سري الليل، وقد فرق بعضهم فقال
 هي قرية على مثانية عشر ميالً من ))من محصدومني : أتى أرضا يقال هلا((: قوله

 يف كتاب مسلم ويف - بفتح الدال املهملة وسكون الواو وكسر امليم -محص، وكذا قيد 
 . على صفة التثنية))دومني((كتاب البزار، وقد قيل يف غريمها 

تشبيه وخرج هذا خمرج ال. املطر الدائم: دائما، والدّميةأي  ))كان عمله ِدمية((: قوله
 .زيد األسد: كقوهلم

يتحرك بعضها يف : ))تدردر(( النطفة هنا املاء القليل ))مثل النطْفَة تدردر((: قوله
 . وأراد تتدردر فحذف إحدى التاءين)٢(بعض وتتمخض

                                     
 

 .بأي: يف األصل )١(
 .تتمحض: يف األصل )٢(
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يوم ﴿ : - تعاىل -ال يدفعون، قال اهللا :  أي))إم كانوا ال ُيدعون عنه((: قوله
 ].١٣:الطور[﴾ناِر جهنم دعاُيدعونَ ِإلَى 
القبح، وقد دم فالن  : - بالدال املهملة - الدمامة ))وهو قريب من الدمامة((: قوله

 .يِدم ويدم إذا كان دميما
عند إدباره عن الدنيا، هذا : بعد موته، أي:  يعين))عن ُدُبرله أعتق غالما ((: قوله
 .تلخيصه

:  صبا ونتوسع يف صبه، يقالهنصب:  أي))كلنا ُندغِْفقُه دغْفَقَةفتوضأنا ((: قوله
 .خمصب: واسع، وعام دغْفَق أي: عيش دغْفَق أي
دف القوم يِدفُّون دفيفًا إذا . أقبلوا:   أي))إنه دف أهل أبيات من قومك((: قوله

من ((:  األرض، ومنه قولهساروا يف مجع سريا رويدا، وعقاب دفوف لليت تطري قريبا من
 .))أجل الدافَّة
من له دم مطلوب ال يغفل عنه وال يترك :  بدال مهملة أي))إن تقتل ذا دم((: قوله

قرابة، ومن رواه : فالن ذو دم وبيننا وبينه دم أي: ذا قرابة، يقال هدرا، وحيتمل أن يريد
 .إن شاء اهللا تعاىل_ بالذال معجمة فيذكر يف حرف الذال 

 الدعاية مصدر كاإلبابة والشّكاية، ))أما بعد فإين أدعوك بدعاية اإلسالم((: ولهق
بالطريقة الداعية أو اخلالة أو ما أشبهه، :  أي))بداعية اإلسالم((: وقد روي يف آخر
الدعوة : يف النسب، ومن دعوة الطعام قوله_ بفتح الدال وبكسرها_والدعوة إىل الطعام 

 .عندي الليلة
. الدخان: كدرة، والدخن:  الدخن))هدنة على دخن((:  وقوله))وفيه دخن((: قوله

نت أيضا، ودِخنت تدخن ألقي عليها احلطب خثار دخاا، وأَد: دخنت النار تدخن دخنا
فضعف وقَدها وثار دخاا بذلك، ودِخن الطبيخ يدخن إذا أصابه الدخان، واملعىن أا 

والدخ لغة يف الدخان، ومنه قول . فيه تغري وفساد، واهللا أعلم: دنة أو أمر غري خالص أيه
 إنه أراد الدخان فأعجله رسول اهللا :  بفتح الدال وضمها، وقيل))هو الدخ((: ابن صياد

 .))اخسأ فلن تعُدو قدرك((: عن متام الكلمة بقوله
 .املخالطة: الطًا، املداخلةقريبا خم:  أي))وكان لنا جارا دخيال((: قوله
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 و ))كأمنا(( يروى ))جاءت جارية كأمنا ُتدفع وجاء أعرايب كأمنا ُيدفع((: قوله
 وسقته فانساق، )١(دهثته: دفعت الرجل فاندفع أي:  للرجل، يقول))كأنه((  و ))كأا((

 .))كأا تطرد وكأنه يطرق((: جاء يف حديث آخر
اجن من احليوان كله ما يألف البيوت كاحلمام  الد))ولنا يمة داجن((: قوله

دجن :  ويقال- باهلاء -داجنة :املستفرخة والضأن الذي تعلف وغريها، ويقال أيضا
 .باملكان دجونا إذا أقام به

 ثوب من احلرير مصور، وهو  : يف النهي عن لباسه، الديباج))والديباج((: قوله
 وجيمع على ديابيج بياءين عند من ال يرى أن عجمي عرّب، ويقال بكسر الدال وفتحها

 بباءين )٢(أصله اإلدغام وأن الياء مبدلة فيه من الباء، وعند من رأى ذلك جيمع دبابيج
 .مفردتني

 هلواهتم من وجع )٤(تغمزن:  أي)٣(الغمز:  الدغر))عالم تدغُرن أوالدكن((: قوله
دفع وكذلك : يضا، دغَر يدغَر دغَراالعذرة، وأصل الدغر الدفع، وقد يكون االختالس أ

 .اختلس
أدلع الرجل لسانه، :  معناه أخرج لسانه، يقال))قد أدلع لسانه من العطش((: قوله

 .وكذلك الكلب لسانه فدلَع اللسان
داكوا يدوكون دوكًا : خيوضون، يقال:  أي))فبات الناس يُدوكون ليلتهم((: قوله

تلطت أمورهم أو اختصموا أو شبه ذلك، ومعىن داك يف األصل ودوكةً ودوكة إذا اخ
 .خلط

 تريد أن كل ما يعرو بالناس من أدواء قد اجتمع فيه، ))كل داء له داء((: قوهلا
 .تريد العيوب، تذمه بذلك

                                     
 

 .الدفع: الدهث): دهث(ويف اللسان . دهته: يف األصل )١(
 .ديابيج: يف األصل )٢(
 .براء مهملة: يف األصل )٣(
 براء مهملة: يف األصل) ٤(
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وطئ، ومنقّ :  دائس اسم فاعل من داس يدوس دوسا أي))ودائس وُمنقّ((: قوهلا
هم أهل حرٍث فنعمهم تدوس وهم ينقون، تصفهم : تقول.قَّى ينقين: اسم فاعل من قوهلم

 .بالرفاهية
 الظاهر أن املراد بالدور هاهنا القبائل، ومسوا ))ويف كل دور األنصار خري((: قوله

 .دورا لنـزوهلم بالدور واجتماعهم هبا، كما يسمى الشيء باسم جماوره ومالزمه
 . بعضكم على بعض، واألصل تتدابرواال يدبر:  أي))وال تدابروا((: قوله
 .على طريقه:  أي))فأرصد اهللا على مدرجِته ملَكًا((: قوله
 تداعى تفاعل من دعا يدعو، واملراد أنه تتبعها يف ))تداعى هلا سائر اجلسد((: قوله

 .حاهلا إتباع من جييب داعيا، ومنه تداعى إليها إىل السقوط
 الدعاميص مجع دعموص دويبة تلزم املاء ))صغارهم دعاميص اجلنة((: قوله
 رجل كان: حاذق به، ودعيميص الرمل: فالن دعيميص أي: ويقال. وتغوص فيه

 .)١(داهيا
من تِبعته وما يلحق منه، بفتح الدال :  أي))وأعوذ بك من درك الشقاء((: قوله

ودركات النار . ا الشقاءوقد أسكنت الراء فتكون مصدرا، واملعىن أعوذ بك من أن يدركن
 .ك والفتح أفصحمنازل أهلها، واحدها درك ودر: ودركها

دأَب على : حاليت الالزمة وعاديت يقال:  أي))فلم يزل ذلك دأْيب ودأْبه((: قوله
 .األمر يدأب دأْبا ودءوبا إذا الزمه

ا مبعىن وهي املفازة  وكالمه))داوية((:  ويف آخرها))يف أرض دوّية مهلكة((: قوله
 .اخلالية، ودو مثلها، ودوّي مجع دوّية

:  هو ورم خيرج يف أكتافهم حىت ينجم أي))مثانية منهم تكفيهم الدبيلة((: قوله
نجم النبت إذا ظهر، وأصل الدبيلة الداهية الكبرية، صغرت على معىن : يظهر، يقال

 .أصابتهم الداهية: م الدبيلة أيدبلَته: التعظيم، تقول العرب

                                     
 

 ).دعمص(واملثبت من اللسان . ذاهبا: يف األصل )١(
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 منسوب إىل الدر يف بياضه وصفائه، )) الكوكب الدرّي)١(كما تتراءون((: قوله
 .الدفع، وقد قرئ باجلميع: أي. دري، فعيل، وِدريء ِفعيل من الدرء كوكب:يقال

منـزالً هذه املنـزلة لو جاء إىل :  أي))رب أشعث مدفوع باألبواب((: قوله
هيئته وحاله من أحوال من يدفع عن األبواب، وحيتمل أن : واب الدنيا دِفع عنها، أيأب

 .يريد إمنا جيعل أهل الدنيا أبواهبم ليدفعوا مثله
 . وبفتحها)٢(بسكون الباء: اهلزمية، يقال:  أي))فجعل اهللا الذَّبرة عليهم((: قوله
ال والدجالة يف عرف  مجع دجال والدج))حىت ُيبعث دجالون كذابون((: قوله

اللغة الرفْقَة، مسيت بذلك إما لتغطيتها األرض وإما الجتماعها، وكذلك ِدجلة مسيت 
وذلك يغطي أجسادها . إلقاء القَِطران على اإلبل: ألحد هذين الوجهني، والتدجيل أيضا

 .مسي الدجال دجاالً لتلَبِسه على الناس وتغطيته أمره: وما فيهم، وقيل
بالدال _ صنف رديء من التمر :  الدقل))وما جيد من الدقَل ما ميأل بطنه((: قوله

 .املهملة
: األمعاء،واحدها قٍِتب، يقال: خترج، واألقْتاب:  أي))فتندلق أقتاب بطنه((: قوله

طعنته فاندلقت أقتاب بطنه، واندلق السيف إذا خرج من غري سلًّ، وكذلك السيل والغارة 
هجما، وقد روي يف غري هذا باملعجمة، وإن يك تصحيفاً فله وجيه وهو احلركة  )٣(إذا

 .فيكون املعىن حتركت أمعاؤه وقَِلقَت، والصحيح ما بدئ به. بقَلَق، ذَِلق يذْلَق ذَلَقًا إذا قلق

                                     
 

 ).٢٨٣١ رقم ٤/٢١٧٧(واملثبت من صحيح مسلم . يترارن: لباألص )١(
 .وتفتح الباء وتسكن): دبر(قال يف النهاية . وهو سبق قلم. الدال: يف األصل )٢(
 .إذ: يف األصل )٣(
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 الذالحرف 
ما يظهر يف شعاع : صغار النمل، وقيل:  واحدة الذر، والذَّر))مثقال ذرة((: قوله

إذا وضعت كفك على غبار ورفعتها ونفضتها فما سقط ((: ابن عباس. مس من اهلباءالش
 .وقد قيل فيه ما ال حاجة يف اإلطالة به. ))منها فهو الذر
 . حده الذي يقطع به:  ذُباب السيف))ووضع ذُبابه بني ثدييه((: قوله
: عددت، والذُّخرةأ:  ذَخرت واذَّخرت مبعىن أي))للذي ذَخره اهللا لألنصار((: قوله

 .العتاد
الن ورواه بعضهم : ذَلَّ يِذلُّ أي:  معناه النت، يقال))ذَلَّت ا ألسنتهم((: قوله

 . فصحف وحرف))دلت((
 كذا وقع بفتح الذال ممدودا مهموزا، واملعروف من ))أحرقين ذَكاؤها((: قوله
ا، إال ما حكي عمن ال ذكت النار تذكو ذكً:  القَصر ال غري، يقالرحر النا العرب يف

ذَِكي الرجل : حدة القلب، يقال: _املمدود_يعول عليه يف نقل اللغة وغلط فيه، والذكاء 
 ويكون أيضا متام ))ولقد فررت عن ذكاء((: يذْكَى ذكاء فهو ذكي ومنه قول احلجاج

 السن، واملذكى من اخليل الذي زاد على قروحه سنة واجلمع املذاكي، هذا هو الصريح
 .املشهور من لغتهم

 .))فلُيذادن((: أطرد، ذاد يذود ذيادة طرد، ومنه:  أي))وأنا أَذُود الناس((: قوله
هي اليت : قال يعقوب.  الذنوب هنا الدلو املليء ماء))فأمر بذَنوب من ماء((: قوله

 .النصيب: ذَنوب، والذَّنوب: وتؤنث وتذكر، وال يقال هلا فارغة. قاربت أن متتلئ
 . دلوا أو دلوين))فنـزع ذنوبا أو ذنوبني((: وقوله
ويسعى بذمتهم ((: وقوله. ))يف ذمة اهللا فال يطلبنكم اهللا بشيء من ذمته((: قوله
العهد، وكلها تنقدح : احلرمة، والذمة: األمان، والذمة: الضمان، والذمة:  الذمة))أدناهم

ِذمام : ويقال. أجاره: ه، وأذمهويف له بذمت: معاين احلديث عليها، وأَذَم الرجل للرجل
 يف رواية بالذال ))وإن تقتل تقتل ذا ذم((: وِذمة ومذمة وِذمامة وذم مبعىن واحد ومنه قوله

معجمة، وتروى بدال مهملة ومعناه ذا قرابة أو ذا دم ال يغفل عن طلبه، ومنه قوله يف 
استحياء، هذا عند : قيلذكر للذمام، و:  أي))فأصابته من صاحبه ِذمامة((: خرب موسى
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كأنه رأى أنه قصر عما : من يرويه بذال معجمة، وقد روي بالدمامة، والدمامة الِقصر أي
 .كان بينه وبينه من الشرط عليه

 قال أبو ))وأمر لنا بثالث ذود((:  وقوله))وال فيما دون مخس ذَوٍد صدقة((: قوله
 وذلك ))مخسة ذود((: ناث وقد رويإل خاص باالذَّود من الثالث إىل التسع، وهو: عبيدة

من الثالثة إىل العشرة وما عدا فلنضرب عنه، فإن : صمعياأل: قال. على أن الذود لإلناث
الذود مفرد : فالعدد يف هذا املؤقت إمنا يضاف إىل مجع كثالثة رجال وحنوه قيل: قيل

 .معناه اجلمع كقوهلم نفر، ورهط
 .طردهم وأَدعهم أ))أذود الناس عنه((: قوله
واحدة املذاهب وهي : فضة مطلية بذهب، وقيل:  أي))كأن وجهه ُمذْهبة((: قوله

بعث ((: وقوله.  وليس بشيء))ُمدهنةٌ((: جلود تطلى بالذهب، واألول أبني وقد صحف
 .بذهب:  كذا الرواية وصوابه))بذَهبة

اخلوف، : وفتها، والذُّعرما خ:  أي))لو رأيت الظباء ترتع ما ذَعرا((: قوله
 . من هذا أيضا))فذُِعر موسى((: وقوله. واملذعور اخلائف

: ذَِلق يذْلَق ذلَقًا وأذلقه غريه: أقلقته، يقال منه:  أي))فلما أَذْلَقَته احلجارة((: قوله
 بسكون -أذلق الصائد الضب إذا سن يف جحره املاء ليخرج قَِلقًا، والذلق : يقال. أقلقه
 .يف البكَرة أو صوهتا فيهِملحور جمرى ا : -م الال

نبات دقيق األصل والقضبان :  اإلذِْخر))وأنا أريد أن أمحل عليها إذِْخر((: قوله
 بتلك البالد، وهو عريب وهو عند يونان أطاد يطوس إذا عدم وزنه من قصب )١(يكثر

 .))إال اإلذخر فإنه لقيننا وبيوتنا((: الذريرة، ومنه قوله
ذرعه :  الذَِّريع يكون السريع والكثري، ومنه قوهلم))فأكل منه أكالً ذَريعا((: قوله
السبب للشيء : كثرياً، والذريعة: سار سريا ذريعا أي: وقوهلم. أسرع عليه: القيء أي
 .والطريق له

                                     
 

 .تكثر: باألصل )١(
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وأصله الذأم   دون مهز))الذام(( كذا قيده اجلميع ))عليكم السامع والذام((: قوله
وذام يِذمي ذام ذاماً على ختفيف اهلمزة : والذأم والذم مبعىن واحد يقال ة، فخففت اهلمز

 . و ذمي يذمي)١()ذميا(ذَميا، وذَم يذُم ذَما و
 كذا يف كتاب مسلم وهو الصواب فيه، - بفتح الراء ))يف بئر ذي أروان((: قوله

 دون راء ))ذي أوان((:  وقد رواه بعضهم))بئر ذروان((: وقد غلط األصمعي فيه فقال
 .وليس بشيء، إمنا ذو أَروان موضع قريب من املدينة حيث بين مسجد الضرار

 .مينع ويطرد:  أي))فيذب عنه((: قوله
:  أراد تتذمر فحذف إحدى التاءين، والتذَمر))جعلت تصخب عليه وتذَمر((: قوله

أقبل فالن :  تذَمرا إذا تغيظ وتنكر، ويقالتذَمر فالن عن فالن: يقال. التغيظ والتنكر
وأنكره - بفتح التاء وسكون الذال وضم امليم ))وتذُْمر((: وقد روي. يتذمر أي يلوم نفسه

:  وكان املنكر أحق بأن ينكر عليه؛ ألن العرب تقول- أعين بعض املتاخرين -بعضهم 
 إذا أسرع، وكالمها ينقدح املعىن ذمر األسد: ، وتقول)٢()حثثته(ذمرته أذْمره ذمرا إذا 

 .عليه
ذَِلف : أذلف وهو الصغري األنف املستوي األرنبة، يقالمجع  ))ذُلف األنوف((: قوله

الذَّلَف ضمرة : ِقصر األرنبة وقيل: الذَّلَف: يذْلَف ذَلَفًا فهو أذلف، وذلفاء للمرأة، وقيل
 .فيها

 .وة الشيء أعاله مجع ذَروة، وذُر))أطول ما كنت ذُرى((: قوله
 .تتحرك: أهداب تتذبذب أي:  أي))وكانت هلا ذَباِذب((: قوله
ذكر الضباع الكثري الشعر، ومجعه ذُيوخ وأذياخ :  الذيخ))إذا بِذيخ متلطخ((: قوله
 قد يكون بالطني أو برجيعه أو بدمه إن ))متلطخ((: وقوله. ِذيخة: ويقال لألنثى. وِذيخة

 .كان أصيب بسهم

                                     
 

)١( ا لذمكذا باألصل، مصدر. 
 .احلث: الذمر): ذمر(ويف النهاية . جثثته: يف األصل )٢(



 
 
١٠٣ املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

يف ذات اهللا :  ذات كل شيء نفسه، فأما قوهلم))ذات ليلة وذات يوم(( :قوله
كان من األمر ذيت وذيت كقوهلم كذا وكذا، وأنكر النحويون : فمعناه وجه اهللا، وقوهلم

أما ذات الشيء املراد هبا : دخول األلف والالم يف ذات وحلَّنوا يف ذلك الفقهاء، قلت
 الذي مبعىن صاحب ))ذا((ا ذات الشيء هي مؤنث نفسه فيجوز دخول األلف والالم، وأم

 .فال جيوز دخوهلما عليها
 جيوز أن يكون واقعا على نفس اليوم، وجيوز أن ))ذات يوم وذات ليلة((: قوله

ساعة ذات يوم؛ ألم : لقيته ذات يوم أي: قلت يكون واقعا على صاحب اليوم، فإذا
ت املذكر، فكذلك إذا أنثوا أوقعوه على الساعة ذا يوم وذا ليلة فيوقعونه على الوق: يقولون

 .أو الدقيقة املؤنثتني
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 حرف الراء
 ومعناه أمتيل عنها ))أترغب عن ملة عبد املطلب((: قول أيب جهل أليب طالب

 بعدمها فهما ملعىن الترك، ))عن((وتتركها، ورغَِب ِفعل يعترب حبرف اجلر، فإن كان احلرف 
تركه، ورغب يف : عىن اإلرادة والكَلَف به، رغب عن كذا فامل))يف((وإن كان احلرف 

ال ترغبوا عن ((: وقوله. ))ال يدعها أحد رغبة عنها((: ويف املدينة. أقبل عليه وأحبه: كذا
 .))آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر

أرعيت على الرجل إذا أبقيت عليه، :  قال اخلليل وغريه))إال إرعاء عليه((: قوله
هذا وفيه بعد، واألول  وقد جعله بعضهم من. رعا يرعو إذا كف: أيضاومن كالمهم 

 .أظهر
: أرغم اهللا أنفه أي: لَِصق بالتراب، يقال:  أي))وإن رِغم أنُف أيب ذر((: قوله

 .أذله اهللا: الذلة واهلوان، واملفهوم: ألصقه بالرغام والرغام التراب، والرغَم والرغْم والرغْم
 .الشك: يشك، والريب واالرتياب:  أي)) بعض الناس أن يرتابفكاد((: قوله
رقأ : مل ينقطع جريه، وكذلك الدمع، يقال:  أي))فما رقأ الدم حىت مات((: قوله

ما جيعل على الدم لريقأ،  : - بالفتح - والرقوء - بضم الراء -الدم والدمع يرقأ رقوًءا 
 .))ال يرقأ يل دمع((: ومنه قوهلا
 .تضطرب وتتحرك:  أي))ترُجف بوادره((: قوله
 .الفزع:  أي))حىت ذهب عنه الروع((: قوله
مرحبا، واملعىن :  الترحيب قول املقدوم عليه للقادم))فرحب يل ودعا يل((: قوله

هو موضوع موضع املصدر الذي : أتيت مرحبا ال ضيقًا، واملَرحب مفعل للمكان، وقيل
 .رحّب، واألول أبني وأقربرحب ي: هو ترحيب من قوهلم

 .)١( املراق مجع مرقّ كمقَار ومقَرّ ))إىل مراق البطن((: قوله

                                     
 

 . عالمة حلق وليس مثة شيء باهلامش:باألصل )١(



 
 
١٠٥ املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

الشعر ويسمى الشيء باسم :  يعين))رِجل الرأس((: وقال يف صفة موسى 
مشط :  والترجيل-الذي بني اجلعد والسبط بكسر اجليم وفتحها : جماوره، والشعر الرِجل

 .))فُيدين إيلَّ رأسه فأُرجله((: ومنه قوهلا.  ليسهل، ورمبا كان مباء وغريهالشعر
سرعتها، والرحال مجع رحل وهو مركَب :  أي))كمرّ الطري وشد الرّحال((: قوله

للرجال، واملراد كشد ذوات الرجال يعين اإلبل، فخذف املضاف وبقي املضاف إليه 
فأَُصك سهما يف ((: ال ملالزمتها هلا وجماورهتا، ومنه قولهمقامه، أو مسى اإلبل باسم الرح

 .))رحله
 الرِحم كناية عن النسب اجلامع والقرابة الالصقة، ))غري أن لكم رِحما((: قوله

 .مسيت باسم العضو الشتراك املتناسبني فيه
 صخرة عظيمة، ومجعها:  الرضمة- بسكون الضاد ))إىل رضمة من جبل((: قوله

 بفتح ))رضمة((: قاله القاسم بن سالم، وجيمع على رضم، وقد قيد يف غري هذا. ِرضام
: بناه بالرضم، ورضم به األرض: ورضم بيته. البناء:  ومجعها رضم، والرضيم-الضاد 

 .جلَدها به
 فكأنه .مالزمة الثغر الذي يليه العدو:  الرّباط واملرابطة))فذلكم الرّباط((: قوله

: وقوله.  العدو الشيطانسمبحافظته قد حارب الشيطان فأرغَمه وقهره، واهللا أعلم، وبئ
 . مثله))رباط يوم وليلة خري من صيام شهر((

: الطليعة، يقال: يرتقب عدوهم يكون هلم ربيئَة، والربيئة:  أي))يربأ أهله((: قوله
يقوي ويشد، وهو من األضداد، :  أي- مضمومة  بتاء))يرُتو((: وقد روي. ربأَ يربأ ربئًا

إن اخلَزيرة ترتو فؤاد ((: ويف احلديث. أرخاه وأوهنه: )٢(ورتاه. قواه وشده: )١(رتاه
رض وحيتمل أن يكون يرتؤ رتوًءا أومأ، وأرتأ يف رتوة من األ. تشده وتقويه:  أي))املريض

 .ليطلع هلم، والرتوة كالرابية وحنوها
 .تكون من نحاس: الِقدر، وقيل:  أي))كما يغلي اِملرجل((: قوله

                                     
 

 ).رتا(وانظر اللسان . واملثبت هو الصواب. رباه: باألصل )١(
 .يرتو رتوا ) : رتأ(يف اللسان والقاموس ) ٢(
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 .رددهتا من مرعاها:  يعين))فتروحتها بعشي((: قوله
 واحد املرفقني مرفق وهو موصل الذراع يف ))وغسل ذراعيه إىل املرفقني((: قوله

 .العضد، يقال بكسر امليم وفتح الفاء، وبفتح امليم وكسر الفاء
 .الروث:  هو)) برجيعوأن نستنجي((: قوله
 .إذا صِعد. صِعدت، رِقي يرقَى رِقيا:  رقَيت))رقَيت على ظهر بيت((: قوله
الساكن، :  هو الذي ال جيري، والراكد))ال يبولن أحدكم يف املاء الراكد((: قوله

 .وكذلك الدائم
:  كتاب مسلم الروحاء من عمل الفرع ويف))حىت يكون مكان الروحاء((: قوله

على ثالثني ميالً، وقال : على ستة وثالثني ميالً من املدينة، ويف كتاب ابن أيب شيبة
 .على حنو من أربعني ميالً: غريمها

 معناه سكتوا، وأصله ضموا شفاههم؛ ألن الشفة من ذوات ))فأَرم القوم((: قوله
 بزاي وميم خمففتني، ومعناه أمسك ))فَأَزم((وقد روي يف غريه . ِمرمة: األظالف يقال هلا

 . سكت، وأصله العض على الشفة وكأنه استعري هاهنا)١()و(
 .رِهب يرهب رهبا ورهبانية: خافوا، يقال:  أي))ورِهبوا((: قوله
 .احلليف:  الربيط))دخيالً وربيطًا((: وقوله
 .ن فرجة فيه ينضم بعضهم إىل بعض وال يتركو))ويتراصون يف الصف((: قوله
أسكن، يريد أنه جيعل بني حركيت القيام :  أركد))أركد يف األوليني((: قوله

 .والركوع مدة طويلة يفصل بني احلركتني فصالً يطول فيه السكون
 .أدمت النظر إليها:  أي))رمقْت صالة رسول اهللا ((: قوله
 .الفزع والذعر:  الرعب))وُنصرت بالرعب((: قوله
.  مجع مربض وهو املوضع تثين الغنم فيه قوائمها وتربك))بض الغنماريف م((: قوله
 بالفتح يف ))كربضة(( كقدر جثة العنـز رابضا ويروى: كربضة العنـز أى  ":ومنه قوله

 .الراء والكسر، والكسر الوجه
                                     

 

 .ليست باألصل )١(



 
 
١٠٧ املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

 .الرمل حني يحمى حبر الشمس:  الرمضاء))شكونا إليه حر الرمضاء((: قوله
رِمض : يؤمل أخفافها حر الرمضاء، يقال منه:  أي))ترمض الفصالحني ((: وقوله

 .جيده الصائم من حر العطشملا يرمض رمضا، وأرض رميضة احلجارة، ورمضان مسي 
 يروى بفتح الراء وكسرها والرسل ))على رسلكما(( و ))على رسلك((: قوله

 بكسر -هولة،والرسل أي سهل، فمعناه على رفق وس: السهل، شعر رسل: _بالفتح_
 .على ِهينِتك وتؤدتك: اهلَون والرفق، فمعناه: _الراء

 .البعري حيمل عليه املاء: يةو الرا))فأمر براويتها فأنيخت((: قوله
رزأ يرزأ ويرِزئ : ما نقصناك، يقال:  أي)) شيئاً)١(ما رزأناك من مائك((: قوله

رزأته إذا أصبت له أي شيء : د بن أوسوقال سعي. بفتح الزاي وكسرها يف املضارع
 .أصبت فأخذته
 بفتح الراء وسكون الدال وغني معجمة، وفتح بعض ))يف يوم ذي ردغ((: قوله

فجمع :  بزاي مفتوحة، وكل صحيح، فأما الردغ))رزغ((الرواة الدال، وروى آخرون 
لطني والوحل الشديد، املاء وا: ردغة، على حد شجرة وشجر، ومثرة وثَمر، والردغة

: قال اخلليل. والرزغ أيضا مجع رزغة. وكذلك الردغ مجع ردغة وجيمع أيضا على ردغ
. الغيم البارد: الرزغ: وقال الدوادي. هي مثلها: وقال ابن دريد. الرزغة أشد من الردغة

 .يِسلْ عليهاأرزغ املطر األرض إذا بلها ومل : ويقال. الرزغة أقل من الردغة: وقيل
يترسل فيها ويتمهل ويبينها، وكالم رتل :  أي))وكان يقرأ بالسورة فُيرتّلها((: قوله

 .ليس باملتراكب وال املتباين ولكن معتدالً:  رتل ورِتل أي)٢()ثِغر(بيّن، و : أي
 رودس جزيرة بأرض الروم، وهي مقيدة بضم ))كنا مع فَضالة بردوس((: قوله
 بسني مهملة، وقيدت يف غريه بذال معجمة وسني مهملة، وقد قيدت )٣(ها والراء وفتح

 .بدال مهملة وشني معجمة

                                     
 

 ).٦٨٢ رقم ٤٧٥_ ١/٤٧٤(واملثبت من صحيح مسلم . ما بك: يف األصل )١(
 .بإسكان الغني_ ثغر ): ثغر(كذا يف األصل، ويف اللسان والقاموس  )٢(
 .ليست باألصل )٣(
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 .)١(مل ألبث إال بطئًا: البطء، أي:  الريث))فلم ألبث إال ريث((: قوهلا
 .التمهل: مهالً، واإلرواد:  أي))مث أجافه رويُدا((: قوهلا
أرصدت الشيء أرصده إرصادا، : ده يقالأُِع:  أي))إال دينارا أُرِصُده((: قوله

وزعم بعض املتأخرين أن رصد وأرصد جييئان ملعىن، واملعروف أن أرصد معناه أعد، 
فأرصد اهللا على ((: رصد يرصد رصدا ورصدا ومنه: يقال منه. ورصد معناه ارتقب

 .))مدرجته
احلجارة حتمى : ضفالكي، والر:  الرضف)) برضف)٢(بشر الكانـزين((: قوله

رضفه يرِضفه إذا كواه : يسخن، واحدهتا رضفة، ولنب رضيف، ويقال: ليوغر هبا اللنب أي
 .بالرضفة

 .خائفة:  أي))وهي راغبة أو راهبة((: قوله
 ريان فعال من الرّي وهو كثرة الشرب حىت ال حيتاج ))من باب الريان((: قوله

 .ساكنة فقلبت ياؤه واوا وأدغمت يف األخرىإليه، أصله رويان تقدمت الواو 
:  يقال منه))فما رام رسول اهللا ((: ال أبرح، ومنه:  أي))ال أرمي مكاين((: قوله

 .رام يرمي ريما، ومن الطلب رام يروم روما
 . رخصة بسكون اخلاء، ورخصة بضمها)) تعاىل -عليكم برخصة اهللا  ((: قوله
رضخ : العطاء القليل، يقال منه:  الرضخ))علي من جناح أن أرضخفهل ((: قوهلا
 .يرضخ رضخا
 الرّصاف مجع رصافة وهي عقَبة تلوى على مدخل ))وتنظر يف ِرصاِفه((: وقوله

 .النصل يف الِقدح
فال يفحش، أي ال يتكلم :  أي))إذا أصبح أحدكم صائما فال يرفث((: قوله

رفَث يرِفث رفَثًا، : ويقال. احلديث مع النساء فيه: جلماع، وقيلا: الرفث: بفحش، وقيل
 .أرفث يرِفث أيضا: واالسم الرفَث، وقد قيل

                                     
 

 .بطء: يف األصل )١(
 ).٩٩٢ رقم ٢/٦٨٩(واملثبت من صحيح مسلم . الكافرين: يف األصل )٢(



 
 
١٠٩ املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

 .أرنبته وهي طرفه احلاد:  روثة أنفه))وروثة أنفه فيها الطني واملاء((: قوله
غيب  ور- بفتح الراء واملد -رغباء :  معناه الطلب، ويقال))والرغباء إليك((: قوله

 . وكالمها على مثال سكْرى- بضم الراء والقصر -
رفع الفرس والبعري، : أزيد به على السري، يقال:  أي))فانطلقت أرفع فرسي((: قوله

 .ورفعهما الراكب إذا زاد على السري زيادة ال تبلغ اجلرى
وم  يوم التروية اليوم الثامن من ذي احلجة، ومسي ي))مث أهللنا يوم التروية((: قوله

رويت القوم أرويهم إذا استقيت : يقال.  فيه من املاء ملا بعد)١(التروية؛ ألم كانوا يرتوون
مسي يوم : هلم املاء، وماء رواء مفتوح األول ممدود، وروي مكسور األول مقصور، وقيل

ذا رويت القوم اخلرب إ: التروية؛ ألم يرون فيه عمل حجهم ويعرفونه عمالً وقوالً، تقول
محلتهم على روايته، وأرويتهم أيضا، ورويت يف األمر وروأْت إذا فكرت فيه، وحيتمل أن 

 .تكون التروية من هذا أيضا؛ ألم يفكرون فيما يستعملون فيه
وقد حكي فيه السكون _ رملَ يرملُ رمالً بفتح امليم :  يقال))فرمل ثالثًا((: قوله

 . خفيفًا وهز كتفيهإذا توثَّب فيه مشيه توثبا
اشتراء أحد : مث هو يف العرف الشرعي.  أصله الزيادة))وربا اجلاهلية((: قوله

 .املتماثلني بأزيد منه كخمسة دراهم بستة
وكذلك يرئيت .  ارتأى افتعل من الرأي))ارتأى كل امرئ ما شاء أن يرتئي((: قوله

 بألفني ساكنتني على مثال ))ارتا ما شاء أن يرتا((يفتعل، وقد رواه بعضهم يف غريه 
 .يهوى، وهذا ال يعرف له وجه صحيح

 .ركبت وراءه:  أي))حني ردفت رسول اهللا ((: قوله
تتوسع يف رعيها وتنبسط وتقيم مدة فيه وكذلك :  أي))توارت الظباء ترتع((: قوله

ننعم، ونلهو، وقوم مرتعون، : تنعمت، وخرجنا نرتع أي: أرتع إبله فرتعت أي: يقال
 .))أرسلت األتان ترتع((و

                                     
 

 .يرتون: يف األصل )١(



    املفِصح املفِهم واملوضح املُلهم ِلمعاين صِحيح مسلِم                                                 
 

١١٠
 

: مائل إىل الغربة ما هو من ألوان النعام ولذلك قيل هلا:  أي))أسود ُمربيد((: قوله
 . واملعىن واحد))مرباد(( منه أيضا، وقد قيد يف غري كتاب مسلم ))تربد وجهه((ربد، و

ي خشبة متد  هي أفعولة من الرجحان وهو الزيادة، وه))وأنا على أُرجوحة((: قوله
على تل يكون وسطها عليها وطرفاها فراغ فريكب على كل طرف منها جارية أو غالم، 

 .فإذا نـزل أحدمها بالطرف ارتفع اآلخر، كأن النازل قد رجح
رمل احلصري وأرمله :  يقال))وهو متكئ على ُرمال حصري أو رمل حصري((: قوله

ال حائل بينه وبني :  ومفضي إىل رماله أيهيئة نسجه وضفره: إذا نسجه، ورماله ورمله
 .احلصري

 والربع والربيع مبعىن واحد ))على الربيع((:  ويروى))نؤاجرها على الربع((: قوله
 -بكسر الباء ممدوداً-اجلدول وجيمع أربعاء وربعان : كالثُّمن والثمني، والربيع يف غري هذا

. نبات فهو ربيع ومجعه أَرِبعة وربعان أيضاوأما الغض من ال. يف حائطه ربيع: ومنه قوله
 .فأما يوم األربعاء يف بائه الضم والكسر والفتح وجيمع أَربعاوات

أجند إذا أتى : أتى الربا، كما يقال:  أي))فمن زاد أو استزاد فقد أرىب((: قوله
 .والربا يف أصل اللغة الزيادة. جندا

رابين : يقال. مت فيه شيئًا أو أنكرتهاهت:  أي))إذا رابك من مترك شيء((: قوله
: رابين أي: اهتمت منه شيئًا أو أنكرت، وقد فرق بعض فقال: األمر وأرابين مبعىن، أي

 .حتققت ريبته، وأرابين ظننتها
رجح الشيء مبعىن زاد، : زادين، يقال:  أي))ووزن يل مثن البعري فأرجح يل((:  قوله

 .زاده فيه: وأرجحه غريه أي
مجل رباع : يقال. سنه فوق سن البكْر:  أي))مل أجد فيها إال خيارا رباعيا((: قوله

 .وناقة رباعية إذا سقطت رباعية كل واحد منهما ودخال يف السنة السابعة
 الربع ))يف ربع أو حائط((:  ويف أخرى))من كان له شرك يف ربعة أو خنل((: قوله
هذا هو املشهور، وزعم بعضهم .  ربع وربعة كدار ودارة:الدار وشبهها، يقال: والربعة

 .أن الربع منـزل القوم يف الربيع
 . معناه يتأمل له ويتوجع إشفاقًا))يرثي له رسول اهللا ((: قوله



 
 
١١١ املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

احلبل كانوا يدفعون املَقُود منه مربوطًا : حبله، والرمة:  أي))فيدفع بُرمته((: قوله
 .لكل شيء يدفع جبملته: مث كثر هذا حىت صار يقال. تهدفع برم: حببل فيقولون
املوضع الذي حتبس فيه اإلبل، وهو أيضا :  اِملربد))فدخلت ِمربدا هلم((: قوله

 وهو اجلَرين واملسطح أيضا، وهو من - عند أهل املدينة -املوضع الذي جيفف فيه التمر 
 .ربده إذا حبسه: ربد يربد ربودا إذا أقام، ومن قوهلم: قوهلم

 . باحلاء واخلاء وكالمها مبعىن كسر)) رأسه بني حجرين)١(فرضخ((: قوله
 .يشدخ ويكسر:  أي))فأمر به أن يرض رأسه باحلجارة((: وقوله
 كانت مضر تِبقْي رجبا على ))ورجب مضر الذي بني مجادى وشعبان((: قوله

 .رجب مضر: حاله، وكانت ربيعة جتعل رجبا رمضان، فقيل له
مردود، كحِبط :  رد هاهنا فعل مبعىن مفعول أي))الوليدة والغنم ردٌّ عليك((: قوله

 .ذو رد، أو ذوا رد: ونقص، وقد يكون على حذف املضاف أي
 أرقاء مجع رقيق وهو اململوك، رقيق مبعىن ))أقيموا على أَرقَّائكم احلد((: قوله
 .مرقوق

الكَنـز من دفن اجلاهلية وهو عند طائفة :  الرّكاز))ويف الرّكاز اخلُُمس((: قوله
 .املَعِدن

: الرمي، يقال_ بفتح الراء_رموهم، والرشق :  أي))فرشقوهم رشقًا((: قوله
 فالرّشق أن ترمي السهام ))فرموهم بِرشق من نبل((: فأما قوله. رشقت بالسهم وأرشقت

 .كلها على يد واحدة ال يسبق منها شيء شيئًا
اجلماعة الكثرية من اجلراد خاصة وال :  الرّجل))كأا ِرجل من جراد((: قوله

 .واحدة له من لفظه، وهو كاخليِط للنعام، والعانة للحمري، وشبه ذلك
 .ية وهو اجلمل حيمل املاءو مجع را))ووردت عليهم روايا قريش((: قوله
رأف ورؤف ورئف رأفة : يقالأشد الرمحة، :  الرأفة))أخذته رأفة بعشريته((: قوله
 . فهو رءوف على مثال فعول ورؤف على مثال فَعلورآفة ورأَفاً

                                     
 

 .كذا باألصل )١(
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١١٢
 

ما يكتنف الثنايا من األسنان :  بتخفيف الياء، والرباعية))كسرت رباعيته((: قوله
 .يف الفكني وهي أربع

ه من اللئام اليوم الذي يتمكن في:  يريد يوم اللئام أي))واليوم يوم الرضع((: قوله
لئيم راضع وهو الذي يرضع إبله وال حيلب : فيحكم فيهم بالقتل وغريه، تقول العرب

عضلئيم راضع : وقالوا. خمافة أن يسمع صوت احللب فيطلب منه اللنب، ومجع راضع ر
هو الذي يرتضع ما يبقى بني أسنانه من : وقيل. ارتضع اللؤم يف لنب أمه أو يف بطنها: أي

:  أي))اليوم يوم الرضع((: معىن قوله: وقيل.  وهي اخلاللة يستخرجها فريضعهاالطعام
اليوم يعلم من : وقيل. اليوم يعلم فيه باالختبار من أُرضع بِلبان جيدة ومن أرضع بضدها

 .أرضع بلبان احلرب من صغره
 : تعرف هبا قالأعالماً:  أي))جعلت عليها آراما من احلجارة((: قوله

اد بأجـالدهارحــال إيــ وبيـداء حتســُب آرامهــا
 .األشخاص: أعالمها، واألجالد: أي
كذا أكثر الروايات ومعناه أهلكومها من _  بدال مهملة )) فرسني)١(وأردوا((: قوله

، يريد أضعفومها من الردي، وحيتمل أن يكون معناه وجدومها رِديين فتركومها، يالرد
: الضعيف، فيكون معناه أضعفومها، وقد روي يف غري هذا: ويروى بذال معجمة، والردي

 . واملشهور ما تقدم))فإذا فرسان((
 معناه حبست نفْسي ووقفت على اجلري ))فربطت عليه شرفًا أو شرفني((: قوله

 بالضاد وله وجه صحيح ))ربضت((كما يربط الفرس، وقد رأيت لبعض حذاق املتأخرين 
 .جلثوم واجللوسا: أقمت جامثًا، والربوض: أي

. خلَق: ثوب رث أي: به بذاذة ومخول، ويقال:  أي))رجل رث اهليئة((: قوله
 .السقَط والبايل من متاع البيت: والرّثَّة. أي أَخلَق: وأَرثَّ

                                     
 

 ).١٤٣٨_ ٣/١٤٣٣(واملثبت من صحيح مسلم . فأرادوا: يف األصل )١(



 
 
١١٣ املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

 رضا اهللا ))اللهم خرب عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا((: قوله
هلم، ورضاهم عنه، القناعة بعطائه منهم واستعظام نعمة إقباله عليهم وقبول أعما: عنهم
 .قبلهم

 .أظهر لنا:  أي))فُرفع لنا على ساحل البحر((: قوله
  .))أطول رحل((:  ويروى))مث نظر أطول رجل يف اجليش((: قوله
 ويف حلوم احلمر أا رجس ))ركس((الروثة ويف أخرى :  يعين))فإا رجس((: قوله

رد من حال إىل حال، فهي أُركست قذَرا بعد كوا : ما أُركس أي: كْسوالرّ. قّذَر: أي
 .غذاء

نبت قِشف قبيح . رءوس الشياطني:  قيل))ولكأن خنلها رءوس الشياطني((: قوله
 .إمنا شبهها رءوس الشياطني؛ ألا قبيحة املنظر: املنظر شبهها به، وقيل

 .لم بالعجمية وهي الرطانة والرّطانة أيضاتك:  رطَن))فَرطَن أبو هريرة((: قوله
وتقول . القصري اجلوانب: ويقال. املتسع:  الرحراح))فأتى بقدح رحراح((: قوله

 .رحراح ورحرح مبعىن: العرب
وكذلك .  هو اسم لشجرة باملوضع مسي به))حىت إذا كنا بذات الرقاع((: قوله

ِنقبت أقدامهم من احلفا فلفوا : وقيل. لشجرةإمنا مسيت بتلك ا: قيل يف غزوة ذات الرقاع
 .عليها رقاعا فسميت الغزوة بذلك، وكذا فسر يف كتاب مسلم

 .يتفرق:  أي))حىت يرفض عليهم((: قوله
. العذاب: وقيل. الكَدر:  الرجس))إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرّجس((: قوله

 .هو بالسني والزاي سواء: وقيل
ما :  مرضاة مفعلة من الرضا أي))ذلك مرضاة رسول اهللا يبتغون ب((: قوله

 .يرضيه



    املفِصح املفِهم واملوضح املُلهم ِلمعاين صِحيح مسلِم                                                 
 

١١٤
 

املالطف، فعيل :  الرفيق))الرفيق األعلى((:  ويف أخرى))وأحلْقين بالرفيق((: قوله
واملراد بذلك األنبياء والصديقون والشهداء كما ذكر يف . من رفَق يرفُق إذا تلطف ومتهل

 ].٦٩:النساء[﴾ علَيِهم مِّن النِبيِّني والصِّدِّيِقني)١( اُهللامع الَِّذين أَنعم﴿:  تعاىلقوله
 ألن هذه األصناف هم العلية من اخلليقة، وقيل إنه يريد ارتفاق ))األعلى((: وقوله

اجلنة وفيه بعد، وقد ذهب قوم إىل أن الرفيق اسم لكل مساء فحرف من الرفيع بالفاء أو 
 . بالقاف، والرقيع اسم من أمساء السماءمن الرِقيع بالقاف، والرقيع

 .الذي ال حزونة فيه: يصعد إليه، والسهل:  أي))ال سهل فريتقى((: قوهلا
 تريد أنه يوقد عنده النار أبدا لكثرة طعامه وليقصد لناره ))عظيم الرماد((: قوهلا

الضيفان، وكانوا يفعلون ذلك بالليل وهو مشهور، فنعتت وكنت بذلك عن كرمه 
 .جودهو

رابين الرجل واألمر إذا رأيت منه ما تكره أو ختاف :  يقال))ُيريبين ما راا((: قوله
 .أرابين:  منه، وهذيل تقول))يف وجعي أين ال أعرفريبين ي((: وقول عائشة. عاقبته

 بضم التاء ))لُترشدين(( ويروى ))إن أعطيتين عهدا وميثاقًا لترشدين فعلت((: قوله
 دله على املصلحة ومحله ا يرشد، وأرشد يرشد كل ذلك إذ)٢()رشد(ومعنامها واحد 

 .عليها
: شديدة الوقار والثبات، وال يقال ذلك للرجل، ويقال له:  أي))رزان((: قوله

 .وقور، وال يقال للمرأة عن ثقل جسدها ولكن رزينة
القطيع من منقطعتني، وأرسال مجع رسل، والرسل، :  أي))يأتونين أرساالً((: قوله

قطيعا قطيعا، وأوردت اإلبل أرساالً : النعم واإلبل وغريها، وجاءت اخليل أرساالً أي
 .كذلك، وأوردت عراكًا، والِعراك إذا أوردت مجلة واحدة

 الراحلة من اإلبل ما يرحل عليه، ))الناس كإبل مائة ليس فيها من راحلة((: قوله
 أن هذه اليت يرحل عليها قد زادت على اإلبل رحل يرحل، واملعىن: وهي فاعلة من قولك

                                     
 

 .أنعمت: يف األصل )١(
 ).٢٧٧٠ رقم ٢١٣٧ _ ٤/٢١٢٩(واملثبت من صحيح مسلم .  أي:يف األصل )٢(



 
 
١١٥ املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

بكمال ما وهو أا مرتاضة معبدة حيمل عليها، ومثلها يف اإلبل قليل، وكذلك الكامل يف 
 .دينه وعلمه وعقله من الناس قليل

: تروح القوم إذا ساروا، أي: يسري عليه، يقال:  أي))له محار يتروح عليه((: قوله
 .من خف إليها:  أي))من راح إىل اجلنة((: احلديثويف . وقت كان السري

 ))أَركوا(( هبمزة الوصل من ركا، و ))راكو هذين حىت يصطلحا: فيقال((: قوله
واملعروف ركوت .  معنامها أخروا)١(هبمزة القطع من أَركى وكالمها مبعىن، وفسر فقيل

إذا سددته وأصلحته، وركْته أيضا، وركوت الشيء أركوه : على فالن الذنب أي
وهذه املعاين مقاربة ملا . أقمت فيه: ضاعفته، وركوت يومي: وركوت احلمل على البعري

 .))اركوا أو اتركوا((: فُسر، ويف آخر
 وهذا تفسري لفظه ))الذي ال يعيش له ولد: ما تعدون الرقوب؟ قالوا((: قوله

من مل ميت له ولد : نوي، أي وهو من مل يقدم ولدا تفسري معوالذي فسره به النيب 
 الذي فينتفع به، والذي عندي أن الرقوب هو الذي فقد ولده يف الدنيا، فجعله النيب 

 .فقد ولده يف اآلخرة لكونه مل يقدمه
تأكل مبرمتها : ترم أي:  قيل))وال هي أرسلتها تُرم من خشاش األرض((: قوله

الشفة لكل ذات ظلف، واستعارهتا للهرة  : -ها بكسر امليم وفتح-شفتها، واِملرمة، : أي
وقد روي هذا هبذه الوجوه .  مبعىنمرمترمت الشاة وارمتَّت ورممت ور: يقال. جائزة

رم الشيء يرم إذا : وأمر نفسها، يقال: تصلح أي: كلها، وحيتمل أن يكون معىن ترم
 .أصلحه

ا الطغيان والكفر أي جيعلهما يغشيان أغشامه:  أي))ألرهقهما طغيانا وكفرا((:قوله
: وقوله. غشيته، وارهقين غريي،: رِهقْت الشيء أَرهقُه رهقًا أي: الطغيان والكفر، يقال

 .غَشوه ودنوا منه:  أي))فلما رِهقوه((

                                     
 

 .نفيل: يف األصل )١(
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١١٦
 

ترفقوا ومتهلوا، :  ومعناه- بفتح الباء ))أيها الناس اربعوا على أنفسكم((: قوله
 . يريع إذا حتبس باملكان وأقام به)١()ربع(ق ومتهل، وارف: اربع أي: يقال

 على حذف ))كأن(( بالرفع والنصب فمن رفع جعله خرب ))كأنا رأي عني((: قوله
املضاف أي ذوو رأي عني، ومن نصب جعله مصدرا من فعل يدل عليه سياق الكالم، 

 يف حديث ))مها رأي العنيأحد((:  فأما قوله))كأما رأي عني((كأنا نراها وقد روي : أي
 .الدجال فالنصب ال غري

رغس يرغَس : أمنى أحواله من مال وغريه، يقال:  رغسه))رغسه اهللا ماالً((: قوله
: كانوا قليالً فرغسهم اهللا أي: وتقول. النماء يف املال واحلسب وغريمها: رغْسا، والرغْس
أعطاه وموله وأصلح :  ومعىن راشه))راشه اهللا ماالً((: ويف حديث آخر. أمناهم وكثرهم

وهو . أصلحت حاله: ورشت فالنا. املال املستفاد وامللبس وغريه: حاله والرّيش والرّياش
 .صار كالطائر بالريش ينهض هبا: على التشبيه أي
 .إنا هللا وإنه إليه راجعون:  االسترجاع قوله))  باسترجاعه)٢(فاستيقظت((: قوله
مجع ركية، وحتمل الكثرة :  كذا وقع هلم، والركي)) رِكيفوجده يف((: قوله
 .بطرفها

 .يف عرقه:  أي))يغيب أحدهم يف رشحه((: قوله
املُالءة تكون لفقتني ويقال هلا :  الريطة)) ريطة عليهفرد رسول اهللا ((: قوله

 . أيضا وأهل البصرة ال يقولون إال ريطة)٣(رائطة
مكيال يسع قدر أربعة وعشرين صاعاً وإن :  اإلردب))ردبهاومنعت مصر ِإ((: قوله

 .ة فيكون مقداره هو هذا، ومجعه أرادبفمل يكن له عني معرو
رفَض يرِفض ويرٍفُض : يرمونه ويتركونه، يقال:  أي))فريفضون ما بأيديهم((: قوله

 .رفْضا ورفَضا فهو رفيض ومرفوض
                                     

 

 .كمنع: يف القاموس  )١(
 .فاستيقضت: يف األصل )٢(
 ).ربط(واملثبت من السان . رابطة : يف األصل  )٣(



 
 
١١٧ املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

: ينبغي أن يكون فرصه أي:  قال اللغويون))فرفصه((: اديف حديث ابن صي: قوله
 ألنا مل ))فرفَضه((كالبنيان املرصوص حذارا من روايته : ضغطه ضم بعضه إىل بعض، ومنه

. أي يتناوبونه: نسمع من هذا النظم غري الرفصة وهي النوبة من املاء، وهم يترافصون املاء
 . بضاد ومعناه رمى به وتركه))رفض((ريه وقد روي يف غ. إذا غال: وارتفص السعر
:  ظرف أي))رمية((:  بنصب رمية، وقيل))فيقطعه جزلتني رميةَ الغرض((: قوله

. يصيبه إذا قطعه إصابة رمية الغرض: وقيل. يقطعه مبكان هو منه على بعد رمية الغرض
لغرض وحيتمل أن يريد يتحقق مكان النصف منه ويتحراه كما يتحقق الرامي ويتحرى ا

 .حني يرمي، واهللا أعلم بكونه يتوخى اإلعجاز يف أحواله
 .اللنب : - بكسر الراء - الرّسل ))ويبارك يف الرّسل((: قوله
أرفأْت : يقال. أدنوا سفينتهم من الرب ليصلحوها:  أي))مث أرفئوا إىل سفينة((: قوله
امليناء، ميد : وذلك يقال له. محلت إىل حيث ترفأ: وأُرِفئت السفينة. جلأت إليه: إىل الشيء
رفوت الثوب أرفؤه مهموزا وغري : ويقال. وهو من الرفأ الذي هو الفتور. ويقصر
 . وكل راجع إليه)١(االلتحام واالتفاق: والرفاء. مهموز

جوانبه ونواحيه، وهي اجلوارح، وهو :  األركان))انطقي: فيقال ألركانه((: قوله
 .املقصود يف احلديث

الفقر، : واألرمال. اليت مات عنها زوجها:  األرملة))لساعي على األرملةا((: قوله
يقال للرجل أرمل : وقيل. أرملة؛ ألا افتقرت بعلها: ولذلك قيل هلا. أرمل يرمل افتقر

 :وال يقال له إذا ماتت زوجه وقول جرير. وكذلك هو لكن إذا افتقر
 فمن حلاجة هذا األرمل الذكر

 . باألرمل الفقريإمنا أراد
 بالزاي ))زحف((اضطرب وتداعى، وقد روي :  أي))فرجف م اجلبل((: قوله
 .انتقل، واألول أشهر وأعرف: واحلاء أي

                                     
 

 ).رفا(واملثبت موافق ملا يف اللسان .اإلتقان: يف األصل )١(



    املفِصح املفِهم واملوضح املُلهم ِلمعاين صِحيح مسلِم                                                 
 

١١٨
 

رفَّه على غرميه وعن غرميك : ينفَّس، يقال:  أي))لعله أن ُيرفَّه ذلك عنها((: قوله
 .نفَّس عنه: أي

 .أعد فيها املاء لريّه:  أي))ومعي إداوة أرتوي فيها للنيب ((: قوله
. دخلت قوائمها يف األرض وساخت هبا:  أي))فارتطمت فرسه إىل بطنها((: قوله
  .رطَمت الشيء أَرطُمه رطْما إذا أدخلته فيما ال خيرج منه: يقال منه
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 حرف الزاي
 .لفوين بالثياب ودثروين  ))زمّلُوين((: قوله
 بئر يف املسجد احلرام أنبطها عبد املطلب جد رسول اهللا ))فغسل مباء زمزم((: قوله
زمزم وزمزام : منقول من قوهلم: وقيل. زمزم اسم علم هلا: ، ويف خربها طول، وقيل

مسيت لذلك لضم هاجر هلا حني : قيلو. إذا كان سريع اجلرية شديدها أو غزيراً ال ينضب
من ( وعلى هذا تكون مسماة بالفعل الذي هو زمم مث أبدلت )١(انفجرت وزمها هلا

حثحث وأصله حثَّث، ورقرق وأصله : كما قالوا.  امليمات زايا ملشاكلة ما قبلها)٢()إحدى
: ا أمساءوهل. مسيت بذلك لزمزمة جربيل وكالمه عليها: وقيل. رقق، وململ وأصله ملل

زمزم، وزماِزم، ومزة، واملضنونة، وتكتم، وهزمة جربيل، وركضة ملَك، وشفاء سقم، 
 .وطعام طُعم، وشراب األبرار، وطيبة، وطابة

 .املوضع الذي تزل عنه األقدام وال تثبت : - بفتح الزاي وكسرها ))مزلة((: قوله
 .ناس، ومجعها زمراجلماعة من ال:  الزُّمرة))تنحوا أول زمرة((: قوله
 .القُربة: تقرب، والزُّلفى:  أي))حىت تزلف هلم اجلنة((: قوله
: انقطع، وأزرمه غريه: ال تقطعوا بوله، زِرم البول وغريه:  أي))ال تزرموه((: قوله

 .قطعه
أرض يزرع فيها :  أي- بفتح الزاي وتشديد الراء ))مر على زراعة بصل((: قوله

 فيها جمازا وبىن هلا فعالة للمبالغة، والزراعة تكون البذر وتكونلبصل، وجعل الزراعة ا
 بكسر الزاي -ويروى زراعة ]. ٦٤:الواقعه[﴾أَأَْنتْم تْزرعونه﴿:  تعاىل ومنه قوله)٣(االثنني

 . على معىن مر مبوضع ذي زراعة فحذف وأقام-وختفيف الراء وختفيف الراء 
وزعم بعض املفسرين أن . الربد:  أي))هريروأشد ما جتحدون من الزَّْم((: قوله

 .الزمهرير القمر وهذا خارج عما يف احلديث
                                     

 

 .زماهلا: يف األصل )١(
 .تكررت باألصل )٢(
 .االثنان: يف األصل )٣(



 
 
١١٩ صحيح مسلماملفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين

ال ((: مالت، ومنه: متيل، وزاغت:  أي))إذا ارحتل قبل أن تزيغ الشمس((: قوله
 .ال أميل عن احلق:  أي))أكذب وال أزيغ

البياض الناصع الذي : رةالنيّرتين املشرقتني، والزه:  أي))اقرءوا الزهراوين((: قوله
أزهر، وزهراء للمؤنث، وزهراوان يف : يشوبه يسري محرة فهو لذلك نيّر مشرق، يقال منه

 .التثنية، وزهر يف اجلمع
وهي قصبة أو عود أو خشبة :  املَزمور واِملزمار واِملزمرة))أمبْزمور الشيطان((: قوله

، ومل يكن هنالك مزمور وإمنا كىن به عن أو جعبة حناس ينفخ ا فيكون عن النفخ صوت
 .نفس الغناء كأن الشيطان يزمر بأفواههن

. من أنفق نفقتني من صنف واحد: أي))من أنفق زوجني يف سبيل اهللا((: قوله
الفرد إذا كان مقترنا : والزوج. االثنان: والزوجان يف اللغة. من صنفني خمتلفني: وقيل
 ].٤٥:النجم[﴾ه خلَق الزَّْوجْيِن الذَّكَر واُألْنثَىوأَنَّ﴿: -تعاىل-قال اهللا . بآخر

 وهو يقع على الواحد واالثنني واجلميع بلفظ )١( أي زائر))أو أتانا زْور((: قوله
 .واحد

املشي على : الزحف واإلزحاف. البدنة:  يعين))فأزحفَت عليه بالطريق((: قوله
التويل يوم ((:  وأَزحف يزِحف إزحافًا وقوله)٢()ازحفً(زحف يزحف : يقال منه. األليتني
فدخلوا الباب ((: وكذلك.  زحفًا أي على أناة ونظره منه ألن املقاتل يأيت ملقاتل))الزحف
 .))يزحفون

 . بضم الزاي ممدود، معناه مقدار ثالمثائة))زهاء ثالمثائة((: قوله
: )٣()الزِعر(والريح. ا حركة شديدةال حتركو:  أي))زلزلوات وال زعزعوافال ت((:قوله

 .الشديدة اهلبوب

                                     
 

 ).زور(للسان واملثبت من ا. رابد: يف األصل )١(
 .زحفًا): زحف(ويف اللسان : كذا يف األصل )٢(
 .شديدة: ريح زعزع): زعع(ويف اللسان : كذا يف األصل )٣(
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١٢٠
 

 واملعروف األول، ومعىن ))تزهو(( ويروى ))ى عن بيع النخل حىت تزِهي((: قوله
أن : وقيل. تبتدئ اإليطاب فيها وهو أن ختضر وتصفر وذلك بعد أن يكون بسرا: تزهي

أزهت النخلة : يقال. زهو: يكون موكفًا وهي مرتبة بني هاتني، وتلك احلال يقال هلا
وقد . زهت تزهو زهوا:  وقد قال بعضهم))ى أن خيلط التمر بالزهو((: تزهي، ومنه
 .امحرت واصفرت: وأزهت. ظهرت: زهت: فرق من قال
 هي على ما فسر يف كتاب مسلم بيع الرطب بالتمر كيالً، ))ى عن املزانبة((: قوله

هول وجمهول مبجهول إذا كان من جنس واحد، مأخوذ إن املراد منه بيع معلوم مبج: وقيل
 .من الزبن وهو الدفع؛ ألن كل واحد منهم يدفع صاحبه عن الربح

زرعت . فليجعل ألخيه أن يزرعها:  أي- بضم الياء ))فليزِرعها أخاه((: قوله
ر أن فليجعل آلخ:  أي)))١(فليحرثها((: ويف حديث آخر. غريي أُزرعه األرض وأزرعتها
 .))فليمنحها((: حيرثها، ويف آخر

 .أزهد الرجل إذا قل ماله.  املُزهد  القليل املال))وعلى مؤمن مِزهد((: قوله
التحرك : يذهب وجييء والزوال:  أي))نظرت إىل أيب جهل يزول يف الناس((:قوله

 .من شيء إىل شيء
 .ت بالسني أيضاالسف: ويقال. إناء بالزّفت:  هو))ى عن املُزفَّت((: قوله
زعفَرت الثوب :  هو صبغ الرجل ثوبه بزعفران، يقال))ى عن التزعفر((: قوله
 .فتزعفر

موضع قريب من مسجد املدينة :  الزوراء هذه))كان بالزوراء فأتى باملاء((: قوله
 .هو موضع مرتفع شبه املنار: ويقال. عند السوق
 -واحلجلة-راء  بعدها مكسورة بزاي ))جلةمثل ِزر احلَ(( :يف صفة خامت النبوة: قوله

 هاهنا أحد الزرار اليت توجلُ يف العرى من الثياب ارزرواأل. حباء مفتوحة بعدها جيم كذلك
وهي الستور وتكون هلا عرى وأزرار، : واحلجال وغريها، واحلجلة واحدة اِحلجال

والزر شبيه بالبيضة يف  ))كبيض احلمامة((: وقد وقع يف حديث آخر. واألزرار مستديرة
                                     

 

 ).١٥٣٦/٩٥ رقم ٣/١١٧٧(واملثبت من صحيح مسلم . فليحرها: يف األصل )١(



 
 
١٢١ صحيح مسلماملفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين

هو الذي يعول عليه يف هاتني الكلمتني وهو الذي وقع للمتقنني يف كتاب  هذا. استدارته
 وتفسري - بضم احلاء وسكون اجليم ))زر احلُْجلة(( وما روي من -رمحه اهللا-مسلم 

رز ((احلجلة بالبياض الذي بني عيين الفرس فال أعرف له معىن سليما، وما روي من 
 فله معىن وهو أن يكون جتوز بنقل الرز من - بتقدمي الراء وفتح احلاء واجليم ))احلجلة

 .بيض اجلراد إىل بيض احلجلة اليت هي الطائر فإن الرز هو بيض اجلراد وال بأس ذا
. زينتها ونعيمها:  يعين- بسكون اهلاء ))بني أن يؤتيه اهللا زهرة الدنيا((: قوله

 . واحدة الزهر وهو نور النبات، وقد يسكن، واألول أوىل وأكثر-اءبفتح اهل-والزهرة 
 الزرنب نوع من الطيب مصنوع، ))الريح ريح زْرنب واملس مس أرنب((: قوهلا

فهي تصفه إذًا بطيب رائحة عرقه، أو بطيب ثيابه، أو ما معا، وبلني اجملسة أو لني 
 . واألرنب دويبة معروفة لينة الوبر))س مس أرنبوامل((: اجلانب، أو ما معا يف قوهلا

من كل ما يروح من النعم، والذي :  يعين))وأعطاين من كل رائحة زوًجا((: قوهلا
 وال يسمى ))أعطاين من كل رائحة زوًجا((: يفهم من قوهلا أا أرادت االختصار فقالت

 .زوجا إال مع آخر فكأا قالت اثنني، واهللا أعلم
زنَّ يزن زنا، وأزنَّ يزن : يقال. ال يظن ا عيب:  أي)))١(ما تزنُّ بريبة((: هقول

 .مبعىن واحد وذلك إذا ظُن به خرياً أو شرا ورماه به
 . املزاد مجع مزادة، وهي وعاء للماء كالقِِربة وحنوها))فحمل زاده ومزاده((: قوله
 . الدِعي يف القومامللصق:  الزنيم))كل عتل زِنيم((: قوله
الذي له عالمة يف الشر يعرف ا كما يعرف الكبش الزنيم بزنمتيه ومها : وقيل

 .حلَمتان تعلقتا من حلقه
ال متاسك له يف الدين وال تثبت، والزبر :  أي))الضعيف الذي ال زْبر له((: قوله
وز محله على ما بقي، ولكن الزجر واملقصود منها األول، وقد جي: والزبر. أيضا العقل

األول أَبين، والكافر ال يقال فيه عاقل وإن كان عارفًا مبحاولة األمور، ولكن يقال كَيّس 
 .  ورسوله وأقر بالربوبية وصحة الرسالة-تعاىل-وداٍه، فالعاقل من عرف اهللا 

                                     
 

 ).٢٤٨٨ رقم ٤/١٩٣٤(واملثبت من صحيح مسلم . بزينة: يف األصل )١(
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:  أي))اللهم ازو لنا األرض((: مجعها، ومنه:  أي))زوى يل األرض إن اهللا((: قوله
جتمعت : انـزوت اجللدة يف النار تنـزوي انـزواء: يقال. امجعها فيقرب بعيدها

 .وتقبضت
.  بالراء))رْمرمة((: صوت مترجع ويروى:  أي))يف قطيفة له فيها زمزمة((: قوله
صوت من بني الشفتني؛ ألن : والرمومة. صوت من داخل الفم بينه وبني احللق: والزمزمة

 .زمزم يزمِزم: رمرم يرمِرم كما يقال: ويقال. اِملرمةالشفة يقال هلا 
زِهمت يدي تزهم زهما إذا :  الزهم مصدر قولك))إال مأله زهمهم((: قوله

 -بضم الزاي-فأما الزُّهم . وحلم زِهم إذا كان مسينا منتنا. أصابتها الزُّهومة وهي الننت
 .فالشحم

زِلق : املوضع الذي يثبت عليه القدم، يقال منه:  أي))تركها كالزَّلَفةحىت ي((: قوله
 بالفاء، ))كالزلفة((يزلَق زلَقًا، ومكان زِلق وأصله للمصدر فيكون زلَفَة مؤنثة، ويروى 

 .املَصنعة املمتلئة ماء ومجعها زلَف: والزلَفَة
 .زرعبالشام وبه :  هو))أخربوين عن عني زغَر((: قوله
 .ازدرى يزدري ازدراًء. يقال منه. ال حيتقروا:  أي))أجدر أن ال يزدروا((: قوله



 
 
١٢٣ صحيح مسلماملفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين

 حرف الطاء
 إما بأن ينسب إىل أنه دِعي )١( معناه الدفع فيه وختسسه))الطعن يف النسب((: قوله

 .أو يوصف نسبه باملقحمة
طَِعم يطْعم : يأكل، يقال منه:  أي))أن تقتل ولدك خمافة أن يطَعم معك((: قوله

 .طُعما
أحوال، واحدها طبق، وقد قيل ذلك يف :  أي))إين كنت على أطباق ثالثة((: قوله
 ].١٩:االنشقاق[﴾لَتْركَبنَّ طَبقًا عن طَبٍق﴿: قوله تعاىل
وهي فُعلى من . اسم للجنة: وقيل. شجرة يف اجلنة:  قيل))فطوىب للغرباء((: قوله
 .الطَّيب

بالفتح -طَسٌّ وِطست :  هو شبه اجلفنة، وفيه لغات)) من ذهبيف طست((: قوله
 . وطَسة، وذكر بعضهم طاسا-والكسر أيضا

طُوال وطويل، ككُبار وكبري، وعظام :  يقال))طُوال((: قوله يف صفة موسى
 .وقد زعم بعضهم أن فُعاالً أشد توغالً يف املبالغة من فَعيل. وعظيم، ومها للمبالغة

 يروي مهموزا وغري مهموز، فمن روى ))كأا ِعنبةَ طافية((: عني الدجالقوله يف 
غري مهموز فمعناه ناتئة ناشزة، من طفا يطفو إذا عال، ومن عيوب العني ندورها وفورا 
 وتورمها، كاملرض املسمى برأس مسمار وغريه، وقد جاء أن عينه جاحظة كالكوكب،

ئَت وتقبضت كالعنبة إذا عصرت وذهب ماؤها، ومن مهز فمن طَِفئَت تطفؤ ومعناه لط
 للعني ال للعنبة، وقد تكون إحدامها ))طافية((وحيتمل أن يريد ذهاب نور العني فيكون 

 .))أعور العني اليمىن(( كما جاء ))ىرأعور العني اليس((نادرة واألخرى الطئة فقد جاء 
 يقدر لذلك على االحنناء قفًا واحدا فال:  أي))رد اهللا ظهره طبقة واحدة((: قوله
 .وال السجود
طَرف عينه يطِْرفُها إذا أطبق أحد :  يقال))مير باملؤمنون كطَْرف العني((: قوله

 .ها على اآلخريجفن
                                     

 

 .جتسسه: باألصل )١(
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طَمح يطْمح طُموحا : ارتفعتا، يقال منه:  أي))وطَمحت عيناه إىل السماء((: قوله
 .وِطماحا

 بشطوط األار واحدا طَرفَة، تشجر ينب: رفاء الطَّ))من طرفاء الغابة((: قوله
 وليس كذلك لكنه يشبهه و األثل )١(هو اَألثْل: وقيل. الطرفاء واحد ومجع: وقال سيبويه
 .هو الِكرمان
 .احلبل يصنع منه الرسن وشبهه:  الطَّول والطَّيل))وال تقطع ِطوهلا((: قوله
 وطَرق الفحل الناقة يطرقها طُروقًا نـزا ))ووإطراق فحلها إعارته للنـز((:  قوله

 .عليها، وأطرقه صاحبه إطراقًا
أخذ يعطي رجاالً وجعل يعطي، :  أي)) يعطي رجاالًفطَِفق رسول اهللا ((: قوله
طَِفق وطَفَق وال :  وطفق من أفعال املقاربة، يقال))فطفق الناس ينتابونه((: وكذلك قوله

 .ومل أمسع لطفق مبضارع البتة:  مسع، ال يقال ما طفقيقع قبلها حرف النفي فيما
 .أخذ أو جعل يضرب ضربا:  أي))وطفق باحلجر ضرًبا((: وقوله
 . الطَّيب للشاة كالثدي للمرأة))إحدى يديه طُْبي شاة((: قوله
 يعين الشمس، ومل يعد الضمري على متقدم ))ألا تطلع يومئذ الشعاع هلا((: قوله

 ].٣٢:ص[﴾حتَّى توارْت ِبالِْحجاِب﴿: ال عليه كقولهلداللة قرينة احل
 بفتح الطاء، وقد قيد بضمها وكسرها، والفتح أشهرها، ))بات بذي طَوى((: قوله

هو األبطح واألول أعرف، وقد فتح سعيد : وقيل. موضع مبكة: وقد قيل. وهو واد مبكة
ليس : وقال األصمعي.  ممدودابن أوس طاءه ونونه،  وقد قيده بعضهم ذو الطواء معرفًا

 والذي مبكة مقصور ،الذي مبكة ممدودا وال معرفًا، وإمنا ميد ويعرف الذي بطريق الطائف
هذا تضم طاؤه ]. ١٢:طه[﴾ِبالْواِد الْمقَدَِّس طًُوى﴿: غري معروف، ويف الكتاب العزيز

رف فيه هذا وتكسر ويقصر ال غري وهو بالشام، وقد ينون إذا أريد به املكان، يتص
التصرف إذا ذكر امسه يف كالم الناس، فإذا جرى يف الكتاب العزيز وقف عند ما نقل يف 

 .مشهور القراءات ال يتعداها
                                     

 

 ).أثل(واملثبت من اللسان . األتل: يف األصل )١(



 
 
١٢٥ صحيح مسلماملفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين

:  هو عند العرب قروح تكون يف املغابن ويقال هلا))ال يدخلها الطاعون((: قوله
 لكونه يفعل األرفاغ أيضا، وهي ما حتت اآلباط وأصول األفخاذ، وهي فاعول من الطعن

 .اإلهالك مثلما يفعل الطعن
 . هو نوع معروف من متر املدينة))فأحتفتنا برطب ابن طاب((: قوله
طُوّق مثلها، جعلت كالطوق يف عنقه، :  أي))طُوّقها من سبع أرضني((: قوله

 .وحيتمل أن يريد بطُوّقها كلفت طاقته حملها، واهللا أعلم
 واملعىن واحد عند ))ألطيفن(( ويروى ))ني امرأةألطوفن الليلة على سبع((: قوله

واملراد هاهنا اإلملام واجلماع، وقد فرق بعضهم بني : قيل. طاف وأطاف: أهل اللغة، يقال
 . طاف مبعىن دار وتردد، وأطاف مبعىن أحدق واحتوى:طاف وأطاف فقال

ردا وطَردا، طَرد يطْرد طَ:  أي ضموها وساقوها، يقال منه))وطَردوا اإلبل((: قوله
 وهي هاهنا اإلبل، وأطردت ))وأطردوا النَّعم((: ويف أخرى. والطَّرد أيضا مزاولة الصيد

 .الشيء معناه أمرت بطرده، وأُطِْرد فالنٌ إذا أُِمر بطرده فأخرج من البلد
 .احلبل الشديد:  الطلَق))فانتزع طَلَقًا من حقَبه((: قوله
 الطائف فاعل من طاف يطوف، وكان أحد الصرف ))حاصر أهل الطائف((: قوله

نفسه ورهطه بوادي وجّ على يومني من مكة فسمي طائفًا؛ ألنه طاف  قد قيده وبناه على
 .م

أضم أحدمها إىل اآلخر حىت يكون منطبقًا :  أي))أُطبق عليها األخشبني((: قوله
 . اعليه وهم بينهما، أو أطبق كل واحد منهما على األرض اليت هم

 .طَفَر يطْفُر طُفُورا كطَمر: وثبت يقال:  أي))فطفرت((: قوله
خذ ما طف وأطف :  معناه وثبت وغلبت، يقال))وطَفَّفَْت يب الفرس((: قوله
 .ويقال طّف الكيل إذا قارب االمتالء. ارتفع وزاد: واستطف أي
 .أسرع: فرسه أي:  يعين))طار عليه((: قوله
 .اإلتيان ليالً:  الطُّروق)) يطْرق أهلهكان ال((: قوله
. ال تبقى مبوضع واحد بل ختتلف:  أي))وكانت يدي تطيش يف الصَّْحفة((: قوله
 .وطاش السهم إذا عدل عن الرِمية.  األموراخلفَّة وعدم الثبات يف: والطَّيش
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جبة ((: من طيالسة، ويروى:  على اإلضافة أي))فأخرج إيلَّ جبة طيالسة((: قوله
بفتح الالم : ثوا معمول كعمل الطيلسان، والطيلسان معروف يقال:  أي))طياِلسيَّة
 .وكسرها
: من سحره، والطب:  أي))من طبَّه((: مسحور، وكذلك:  أي))مطبوب((: قوله

بكسر الطاء وفتحها وضمها، وأصله احلَذْق يف : السحر، وهو أيضا عالج األبدان يقال
والطب قد يهلك به كما يشفى به، فاملطبوب . كذا أي حاذق بهاألمور، ورجلٌ طبٌّ ب

 )١(هو الذي يتصرف فيه الطبيب بطبه مشفيا كان أو ممرضا، وجائز أن يقال املسحور
 .سليم: مطبوب، إذا مل يكن الطب إال الشفاء على التفاؤل كما يقال للديغ

ك يف الطري وقد ال تشاؤم بشيء، وأصل ذل:  أي))ال عدوى وال طرية((: قوله
كانوا يتشاءمون ببعضها كالغراب، ويتيمنون ببعضها، وكانوا إذا لقيهم الطائر مبيامنه مسوه 
الساِنح وتيمنوا به، وإذا لقيهم مبياسره مسوه البارح وتشاءموا به، فنفى ذلك كله رسول 

 .اهللا 
طفيتان،  هو احلَنش على ظهره خطان كأما ))أمر بقتل ذي الطُّفْيتني((: قوله
 .الطفيتان نقطتان: الواحدة من خوص املُقْل، شبه اخلطني بذلك، وقيل: والطُّفْية

 طأطأ إذا خفض رأسه واحنىن، ))فكان يطأطئ يل مرة وأطاطئ له أخرى((: قوله
طأطأ : ومعناه أن كل واحد منهما كان يرفع اآلخر لينظر من أعلى اجلدار، يقال منه

 .يطأطئ طأطأة
الذي ال عقل له وال معرفة له كأن أمره :  الطَّباقاء)))٢(وجي عياياء طباقاءز((: قوهلا

 .الطباقاء الذي ال يغزو وال يسافر: قد انطبق عليه، وقيل
محيلة السيف، وإمنا أرادت أنه طويل القامة، :  النّجاد))زوجي طويل النّجاد((: قوهلا

ت بطول جناده عن طول قامته، وهذا يسمى التبيعفكَنت. 

                                     
 

 .املسحوق: يف األصل )١(
 .)٢٤٤٨ رقم ١٩٠١_ ٤/١٨٩٦(والتصويب والزيادة من صحيح مسلم .  باألصل عياناء )٢(



 
 
١٢٧ صحيح مسلماملفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين

يتخذونه طعاما؛ : طعام يصلح أن يطعمه الناس أي:  أي))إا طعام طُعم((: قوله
: لعلها بفتح الطاء، والطَّعم: وقيل. ألن الطَّعم مصدر، والرواية بضم الطاء ومل أر غريها

أو لعله بفتح الطاء والعني فيكون طَعما مجع طعوم وهو النهم . شهوته: وقيل. لذة الطعام
 .املراد طعام ِسمن: ذا كله ال أعرف حقيقته ومل أره، وقيلوه

ِمألها والطباق من :  معناه))كل رمحة ِطباق ما بني السماء إىل األرض((: قوله
طابقت اخليل يف السري إذا وضعت حوافر : ويقال. طَابق، كاخلصام من خاصم وشبهه

-وق بعض، وطباق األرض بعضها ف: أرجلها مكان حوافر أيديها، والسماوات طباق أي
 . ما عالها-بفتح الطاء
 .مجلة أو جزًءا:  أي))حديثها منطائفة وكلهم حدثين ((: وقوله
 .البئر املطوية ومجعها أَطْواء:  الطَِّوي)) بدرءفأُلقوا يف طَِويّ من أطوا((: قوله
أُطْرقت اليت : _ بضم امليم وسكون الطاء وفتح الراء))مثل املَجان املُطْرقة((: قوله

اليت جيعل طبق منها على طبق : املطرقَة: وقيل. أُلِبسته: باجللد والعصب كاألتراس أي
ما تخصف به إذا أطبقت، وعلى هذا فينبغي : وِطراق النعل. كالنّعال املُطْرقة اليت ختصف

 .أن تكون مطرقة
 .ردناأل: وطربية. عذب:  تصغري بحرة وماؤها يقال))حبرية طربيَّة((: قوله
 .وهو الثوب الذي يطاف به حول البيت: _ بكسر التاء))من يعريين ِتطوافًا((: قوله
على (( وقد وقع يف بعض النسخ يف حديث جابر بدل ))فوضعهن على طبق((: قوله

طبق من خوص أو من :  بباء مضمومة ونون مكسورة مشددة، والبين))على بنّي(( ))طبق
 .الكساء:  والبت))على بيت(( على مثال ويل، وقد قيد ))على بين((حلفاء، ويف بعضها 
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 حرف الظاء
: املُرضع ويقال لبعلها:  الظئر)) يعين ِظئْره-وجاء الغلمان يسعون إىل أمه ((: قوله
 وعراٍق، وهي اليت ترضع غري ولدها، من )١(واجلمع ظؤار وهو شاذ كعرام. ظئر أيضا
والظئار أن جتعل الغمامة يف أنف . ذا عطفت على البوّظأرت الناقة فهي ظُؤر إ: قوهلم

 .الناقة لتظأر، والغمامة ِخرقة جتعل يف أنفها
والشمس يف حجرا قبل ((: وكذلك.  معناه علوت))حىت ظهرت ملستوى((: قوله
 . وتزول عن ساحة احلجرة)٢()اجلُدرات(تعلو عن :  أي))أن تظهر

:  وكذلك))ظهريهم(( و ))بني ظهرانيهم(( : يروى))بني ظهراني جهنم((: قوله
 وسائر ما هو مثله فيه الروايتان، والعرب ))بني ظهراني أصحابه(( و ))بني ظهراين الناس((

  فيكون )٣(التثنية هاهنا مجعا: بينهم وبني أظهرهم، وقيل: تقوهلا كذلك، وقد قيل يف معناه
: كى أبو عبيدة عن األمحر أنَّ قوهلموح. املعىن بني أظهرهم، هذا ما ذكر يف هذا اللفظ

والذي . وبني الظهرين كذلك: قال. لقيته بني الظَّهرانني معناه يف اليومني أو يف األيام
الفريقان :  تثنية الظهر، مث أخذ ثانية مأخوذ املفرد وثين، كما قالوا))الظهران((يظهر يل أن 

قنسرينان وما : سرون من اجلموع فيقالحان يف تثنية اجلمع، وكما يثىن ِعلَّيُّون وقناوالرم
 .أشبهه

 يروى بظاء مشالة مفتوحة وضاد ))حىت يظل الرجل ال يدري كم صلى((: قوله
 ))إن يدري(( ويف أخرى ))ال يدري((مكسورة، فإذا كانت الظاء املفتوحة كان بعدها 

يصري  هاهنا النفي، ومعىن الكالم حىت ))إن(( وسكون النون ومعىن ))إن((بكسر ألف 
إن (( و))ال يدري(( بالضاد مكسورة ))يضل((الرجل ال يدري كم صلى، ويكون بعد 

 مزة مفتوحة، ))أن يدري((كما كان يف الرواية األوىل، ويكون بعدها أيضا و)) يدري
                                     

 

 ).عرم(انظر اللسان . األذى: والعرام. أصاا طمس، ولعلها كما أثبت )١(
 . اجلدرانكذا باألصل، فلعل املراد احلُجرات أو )٢(
املراد ا أم أقاموا بينهم على سبيل )): ظهرانيهم((كذا يف األصل، قال ابن األثري يف  )٣(

 ).ظهر(النهاية . االستظهار واالستناد إليهم، وزيدت فيه ألف ونون مفتوحة تأكيدا
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ال ((:  فوصل الفعل، وقوله))عن((واملعىن حىت يذهل الرجل عن أن يدري، وحذفت 
 بدل اجلملة من ))يضل(( واحد من اجلملتني بدل من  كل))إن يدري((:  وقوله))يدري
 .اجلملة

: حىت يكون مساويا له يف املسافة كقوله:  أي))حىت يستقل الظل بالرمح((: قوله
 .))حىت يكون ظل أحدكم مثله((

 .والغنم كاخلف لإلبل واحلافر للخيل  الظلْف للبقر))وتطؤه بأظالفها((: قوله
اهلوادج يكون فيها النساء، وكثر ذلك حىت قيل : لظُّعن ا))مرت ظُعن جيرين((: قوله

 .ألا يظعن ا: ظعينة، وقيل: للمرأة
:  أي))وكانت عائشة وحفصة تظاهران على سائر نساء النيب ((: قوله

: ويقال. التعاون: والتظاهر. املعني: تتقاومان وتقوي كل واحدة منهما األخرى، والظهري
 . إذا كان قويا، وناقة ظهرية كذلكبعري ظهري بيّن الظهارة

: مر ظهران موضع قريب من مكة، قيل:  ويقال))حىت إذا كنا مبرّ الظَّْهران((: قوله
 .على أحد وعشرين: على ستة عشر ميالً، وقيل: على حنو من بريد، وقيل

أتيقن ذلك، والظن يأيت مبعىن اليقني كثريا ومنه :  أي))قال أحدهم أنا أظن((: قوله
 : قوله

 .فقلت هلم ظنوا بألفي مدجج
 مجع مظنة وهي البقعة اليت يظن أنه يقتل فيها، ومِظنة ))يبتغي املوت مظانه((: قوله

 .كل شيء مكانه كذلك
 حيتمل أن يريد أنه قد ِلصق بطنه بظهره لعدم الغذاء، ))ينقلب ظهًرا لبطن((: قوله

انقلب الشيء ظهرا لبطن : العرب تقولوحيتمل أن يريد أنه يف حال شديدة من اجلوع، ف
وقد عصب بطنه ((: إذا مل جير على املعتاد ويكىن بذلك عن الشدة، ويف احلديث اآلخر

 . وهذا ال يكون إال عن شدة اجلوع))بعصابة على حجر
ال يظلم بعضكم بعضا، واألصل تتظاملوا فحذف إحدى :  أي))ال تظاملوا((: قوله

 .التاءين
دنا منك،كأنه : أظلك فالن يظلُّك أي: دنا، يقال:  أي))قادًما قد أظلَّ((: قوله

 .ألقى عليه ظلَّه
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مدينة قدمية معروفة :  كذا روي مبنيا على الكسر، وظَفَار))من جْزع ظَفَار((: قوله
 واألول الصواب، ))من جزع أظفار((: باليمن، وقد روي فيه وهي قليلة، ويف غريه

 .ظفاري: الوينسب اجلزع إىل ظفار فيق
وهي جليدة رقيقة تغشى العني _  بفتح الظاء والفاء ))عليها ظَفَرة غليظة((: قوله

ظفرة، ويقال : من اجلانب الذي يلي األنف على بياض العني إىل سوادها، ويقال هلا أيضا
 .ظَِفرت العني تظْفَر ظَفَرا: منه

وقت الزوال، وذلك : رية الظه))هل تضارون يف رؤية الشمس يف الظهرية((: وقوله
أتيته حر الظهرية، وحني قام قائم : وقت اهلاجرة أيضا، وقام قائم الظهرية منه، يقال

صالة : الظهرية وكذلك يف حر الظهرية، ومجعها ظهائر، والظهر بعد الزوال، ويقال
 .صالة الظهر: الظهرية كما يقال
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 حرف الكاف
 معناه أحطنا به أحدنا عن ميينه واآلخر ))فاكتنفته أنا وصاحيب((: قول حيىي بن يعمر
وعاء يكون فيه أداة : اكتنف يكتنف، وتكنف يتكنف، والِكنف: عن مشاله، يقال منه

 .أي أحيط به من جوانبه: تكنفحىت :  ويقال))كُنْيف ملئ علًما((: الراعي ومنه
أي : مية قومهفالن كر:  يعين خيارهم، يقال))وتوقَّ كرائم أمواهلم((: وقوله 

 .خريهم، والتاء فيه للمبالغة
 . تكرمة تفعلة مصدر من اإلكرام وهو منصوب به))تكِْرمة اهللا هذه األمة((: قوله
ومن ((: العيال، واليتيم، وذو الثقل، ومنه قوله:  بفتح الكاف))وحتمل الكل((: قوهلا

لذكور واإلناث بلفظ  وزعم بعضهم أنه مصدر يقع للواحد واجلمع من ا))ترك كالًّ وليته
 .جيمع على كُلول: واحد، وقال آخرون

كَسبت ماالً :  كسب يكون متعديا وغري متعد، تقول))وتكْسب املعدوم((: قوهلا
وأنكره ابن صرمان،  أكسب، وكسبت فالنا ماالً مثل أكسب عند من يقوله، وأنكر الفراء

 :وصوبه ابن األعرايب وابن دريد وغريمها وأنشدوا
 فأَكْسبين ماالً وأكسْبته محًدا

كل بناء مرتفع يكون ارتفاعه مثل أحد :  الكعبة))أراين الليلة عند الكعبة((: قوله
 .بعديه أو قريب منه، فهو من املكعب من األعداد، وهو اخلارج من ضرب مربع يف جذر

: ومجع كُربة. ماهلم والغ:  الكُربة، والكَِريبة، والكَرب))فَكُِرْبت كُْربة((: قوله
: اشتد عليه، وكربت القيد: كُروب، وكَربه اهلم: كَرائب، وكَرب: كُرب، وكَِريبة

 فالضمري ))مثلها(( فمن روى ))مثله(( و ))ما كرْبت مثلها((: ووقع يف األصول. ضيقته
يد  فالضمري عائد على اهلم الذي هو معىن الكربة، والعرب تع))مثله((للكربة، ومن روى 

الَِّذين يِرثُونَ الِْفْردْوس هْم ِفيها ﴿: الضمري على املعىن كثريا ومنه قوله تعاىل
 .والفردوس مذكر إال أنه جنة فرجع الضمري على اجلنة]. ١١:املؤمنون[﴾خاِلدونَ

اآلية الكربى، : أي]. ١٨:النجم[﴾لَقَْد رأَى ِمْن آياِت ربِِّه الْكُْبرى﴿:  تعاىلقوله
 .ى حذف املوصوف وإقامة الصفة مقامهعل
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 فعلياء من الكرب، املراد ا العظمة وامللك ))إال رداء الِكْبرياء على وجهه((: قوله
 يعود على أحد الناظرين، وقد يعود على ))وجهه((الذي ال ينبغي لغريه، والضمري يف 

 .اجلنس، واألول أقيس
وكالمها عقَّافة هلا  وب وكَالب الكالليب مجع كَلُّ))ويف جهنم كالليب((: قوله

اِملنشل واملنشال : طرف حديد مركبة يف عود يستخرج ا اللحم من التنُّور، ويقال هلا
 .أيضا، ويسمى اِملهماز أيضا كالبا وكَلُّوبا

 يروى بالشني املعجمة وبالسني املهملة، فمن رواه ))ومكدوش يف نار جهنم((: قوله
كدشه إذا خدشه، وحيتمل أن يكون املسوق بعنف، : خمدوش، يقالبالشني فمعناه كمعىن 

كدش الشيء إذا قرضه بأسنانه قطعا، وكدشت : ويقال. ساقه بشدة: كدشه أي: يقال
وكل هذا حيتمل أن يكون منه، وأما مكدوس . أصبته منه: من فالن عطاء واكتدشته أي
 .فمعناه ملقى بعضه على بعض

 .كبا يكبو كَبوة:  يسقط، يقال منه: يكبو))ويكبو مرة((: قوله
 .كَِري يكري كَرى إذا نام: النوم، يقال:  أي))حىت إذا أردكه الكَرى((: قوله
املُلقى يف النار على غريه وغريه عليه جمموعني ثَم، :  أي))ومنهم املُكَْردس((: قوله

 .ومنه قيل للكتائب كراديس الجتماعها وانضمامها
 وكتب ))كتبهن اهللا على العباد((: مفروضة، ومنه:  أي))بةصالة مكتو((: قوله

 ].٣:احلشر[﴾كَتب اُهللا علَْيِهم﴿:  كقوله تعاىليكون مبعىن فرض
أكفأ اإلناء يكفئ فهو مكفوء، : كَب وقلب، يقال:  أي))فأكفأ على يده((: قوله

 .وكَفَأَه يكْفؤه فهو مكفوء
مجع مكروه، واملراد به األحوال الشاقة  ))إسباغ الوضوء على املكاره((: قوله

 .واألوقات الضيقة كشدة الوقت ووقت اخلوف وشبههما، واهللا أعلم
كفَّر؛ الذي ضعّف من كَفَر :  الكفارة فَعالة من قوهلم))إال كانت كفارة((: قوله

ستر، ومنه مسى الليل كافرا والبحر أيضا؛ ألما يستران : للمبالغة، ومعىن كفر
احلراثون لتغطيتهم البزر، فالكفارة ستارة : خاص، والكافر لتغطيته احلق، والكُفَّاراألش

 .للذنوب ومذِْهبة هلا
 .واألول الوجه. أكرب من كل شيء: وقيل. معناه اهللا الكبري:  قيل))اهللا أكرب((: قوله
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. ميض:  أي- بفتح الياء وكسر الفاء ))وى أن يكفت الشعر والثياب((: قوله
اكِفتوا صبيانكم بالليل فإن للشيطان ((:ويف احلديث. ضممته: كَفَتُّ الشيء أكِفته كفتا

أَلَْم نْجعِل اَألْرض ﴿: ما يكفت فيه الشيء أي يضم، ومنه قوله:  والِكفات))خطفة
 ].٢٥:املرسالت[﴾ِكفَاًتا

الوقت، ومنه ارقبه لنا واحفظ علينا :  أي))اكأل لنا الصبح: وقال لبالل((: قوله
 . كَأل يكْأل ِكالءة: أي حفظ اهللا وحرمته، يقال منه: اذهب يف ِكالءة اهللا: قوهلم

يصرعه، كَب فالن فالنا إذا صرعه، :  أي))يدركه مث يكُبه على وجهه((: قوله
 .وأكب فالن على األمر وهو من النوادر؛ ألن فعل فيه متعد وأفعل الزم

 تكِْرمة مصدر جاء على تفِْعلَة ))ته على تكِْرمته إال عن إذنهوال يقعد يف بي((: قوله
 .من اإلكرام كالتهنئة والتعزية

 الكراع هاهنا اخليل، وقد قيده بعضهم ))فيجعله يف السالح والكُراع((: قوله
بكسر الكاف وليس بشيء، وهو يف األصل لذوات الظلف كالوظيف من اخليل واإلبل، 

 .جلمع أكرع وأكارع مث استعمل يف اخليل وكثر حىت مسيت بهكُراع ويف ا: يقال
 . الكراع من النعم ما فوق الظلف))ولو كُراع شاة((: قوله
: والكُراع.  موضع معروف بينه وبني عسفان مثانية أميال))كُراع الغميم((: وقوله

  .))كراع هْرشى((: كل ما استدق من جبل أو حرة، ومنه قوله
اخلَدمة، مجع كاٍف على حد قاض وقضاة، يريد :  الكُفَاة))ومل يكن له كُفَاةٌ((: قوله

 .من يتوىل خدمتهم ويكفهم أمرهم
: رجعت وتأخرت، وقد كَع يِكعُّ وقال يونس:  أي))رأيناك تكعكعت((: قوله

: سقال سعيد بن أو. وكاع يكيع أيضا. يِكع أجود فهو كعٌّ وكاعٌّ: قال سيبويه. يكُعُّ
 .كَِععت وكَععت كزِللْت وزلَلت: يقال

 .القطن:  الكُرسف))من كُْرسف ليس فيها قميص((: قوهلا
 هذه تسمى ))ما(( معناه ابق أو اثبت على حالك و ))يا أبا ذر كما أنت((: قوله

 :املهيّئّة؛ ألا هيأت دخول الكاف على الضمري املرفوع ومثل هذا قول الشاعر
 ْين ِخلو كما هياوأكرومة احليَّ

م يتفق دخول الكاف على الضمري فأتى ا كما أتى ا يف لكحاهلا املعروف ف: أي
  .))كما أنت((: قوله



    املفِصح املفِهم واملوضح املُلهم ِلمعاين صِحيح مسلِم                                                 
 

١٣٤
 

ما ارتفع من األرض كالكُدية : -بفتح الكاف- الكَوم ))حىت رأيت كَْومْني((: قوله
: والناقة الكَوماء. الطعامالصُّربة من : والكُومة. ما عظم من كل شيء: والكَوم. والرابية

نالعظيمة السام، واجلمع كوم. 
انكشفت : زالت عن موضعها، ويقال:  أي))فلم يلبث أن انكشفت خيلنا((: قوله

 .اخليل إذا ازمت
 .مستدير اللحية كثري شعرها ملتفه:  أي))كَثّ اللحية((: قوله
وهي مبعىن الزجر  لعرب هذه كلمة زعموا أا أعجمية وعربتها ا))كخ كخ((: قوله

عن الشيء، وتبين على السكون والكسر، وقد تنون إذا كسرت، والكاف منه مفتوح 
 .كخ الرجل يِكخُّ إذا غَطَّ يف نومه: ويكسر، كل ذلك قالته العرب، ويقال يف غري هذا

ِلع و  معناه الزموا وأحبوا، يقال كَِلف بالشيء يكلَف إذا))من العمل اكْلَفوا((: قوله
 بفتح اهلمزة وكسر الالم من أَكلف رباعيا وليس بشيء ))أَكِلفوا((قيده بعضهم  به، وقد

 .هو حتريف والبد
 . موضع بينه وبني مكة اثنان وأربعون ميالً))حىت يبلغ الكديد((: قوله
ثنية بأعلى مكة وقد اضطرب فيه نقل :  كَداء))دخل عام الفتح من كداء((: قوله
طني بني كداء وكُدى مقصور مصروف، وكُدي مشدد وغري مشدد، وأكثر الرواة والضاب

يف هذا اإلكثار امللل، والصواب أنه كداء ممدود غري منون، وقد جيوز تنوينه إذا أريد به 
املكان وهي العقبة الصغرى اليت بأعلى مكة يهبط منها على األبطح واملقربة على يسار 

من كنفي كداء ((: ، وهو الذي أراد حسان بقوله اهلابط منها، ومنها دخل رسول اهللا
 وكُدى الذي خرج منها مضموم األول منون مصروف وهي العقبة ))على األقواء

 .الوسطى اليت بأسفل مكة، وكُدي جبل قريب من مكة
:  كذا وقع بتقدمي اهلاء على الراء، وقد روي))ال يدعَّون عنه وال يكهرون((: قوله

:  ومعىن يكهرون ينجهون، كهره إذا جنهه، وقيل))يقهرون((:  وروي أيضا)١())يكرهون((
 .))فواهللا ما يكهرين((:  ومنه))فأما اليتيم فال تكهر((: كهر وقهر مبعىن، وقرأ ابن مسعود

                                     
 

 ).٤/٢١٣(النهاية . ))يكرهون((والذي جاء يف األكثر : كذا يف األصل، قال ابن األثري )١(
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احلزن، كأنه استعاذ مما يحزنه يف نفسه، أو من :  الكآبة))كآبة املنقلب من((: قوله
 .يزنه أمره
:  مهموز اآلخر وقد يسهل))لتكِفئ صْحفتها(( ويروى ))فئ صحيفتهاتلتك((: قوله

لتقلب ما فيها، وليس املراد الصحفة فقط وإمنا ذلك عبارة عن خري زوجها وما تناله :أي
أن ((: كفأت الشيء أكفَؤه إذا قلبته، ومنه قوله: منه، وهو من بديع االستعارة يقال

قلبته، : كفأت اإلناء: والثالثي أكثر وعن الكسائي. كفئهأكفأته أُ:  ويقال))اكفَئوا القدور
 .أملته: وأكفأته

 املكاتل مجع ِمكتل وهو وعاء حيمل فيه ))كاتلهمفخرجوا بفئوسهم وم((: قوله
 .كالقُفَّة والزبيل وحنو ذلك

أكريت البيت واكتريته واستكريته  :يقال_  بضم النون ))كنا نكري أرضنا((: قوله
 .من را، والِكراء ممدود  ذلك مبعىن، يقوله را والذي يستأجرهاوتكاريت، كل
ألسيّرا بينكم، وحيتمل أن يريد أرمي ا يف :  أي))َألْرِمنيَّ ا بني أكتافكم((: قوله

 .قلوبكم؛ألا بني أكتافهم، كذا روي بالتاء، وقد روي يف غري هذا بالنون
 الكاللة أن ميوت الرجل وال يترك ولداً وال ))يا رسول اهللا إمنا يرثين كاللة((: قوله

 . امليت الذي حاله هذه: والدا ومها طرفاه، وقد قيل
 حيتمل أن يريد يطلبون ما يف أكفهم، وحيتمل أن يريد ))يتكففون الناس((: قوله

 . يف أكفهم)١(يطلبون أن يعطوهم
 .الضّعف: لِكفْلا: نصيب، وقيل:  أي))على ابن آدم األول ِكفْل من دمها((: قوله
 .القليل من الطعام واللنب وغريه، واجلمع كُثَب:  أي))مينح إحداهن الكُثْبة((: قوله
: البخس والنقصان، وصاحب املكس:  املَكْس))لو تاا صاحب مكْس((: قوله

 .أعطيته النقص يف الثمن: وماكسته يف البيع. العاشر: العشار، واملاكس
ليس األمر كما تظنون، : معناها الردع والزجر، أي لمة ك))كال واهللا((: قوله

 .ال واهللا: معناها اجلحد أي: وقيل

                                     
 

 .يعطوم: يف األصل )١(
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:  على الروايتني، قيل))كذاك مناشدتك ربك(( و ))كفاك مناشدتك ربك((: قوله
 ))مناشدتك((حسبك مناشدتك ربك وهذا إمنا يصح على أن يكون : إما مبعىن واحد أي
وقد روي منصوبا، ]. ٦٤:األنفال[﴾يا أَيها النَِّبي حْسبك اُهللا﴿: مرفوعا كقوله تعاىل

مبثل هذه املناشدة ناشد ربك وتكون هذه :  أي))كذاك(( على رواية -واهللا أعلم-واملعىن 
 منصوب بالفعل الذي دلنا ))مناشدتك((كالذي عملت فافعل، و : الكاف للتشبيه أي

كذاك فالزم املناشدة، ويبعد أن يكون أبو بكر سئل : أيعليه قرينة احلال، ومساق الكالم 
 أن يترك الدعاء كما قال من فسره وخصوصا يف مثل ذلك املوطن، وأما ما من النيب 

 :أنشدوا على أن كذاك مبعىن كفاك وهو
 )١(كذاك القْول إن إليك عنا  فقلت وقد تالحقت املطايا

ا واهللا أعلم، وأحسن ما حيمل عليه عندي أن فله احتماالت كثرية مل أر التطويل 
قويل إليك عنا أبدرته سريعا كسرعة تالحق املطايا، :  إشارة إىل تالحق املطايا أي))ذاك((

مناشدتك ربك مثل ما :  فعلى االبتداء واخلرب أي))كذاك(( بعد قوله ))مناشدة((ومن رفع 
 فمعناه مناشدتك ربك كفتك أمر  بالرفع))كفاك مناشدتك ربك((ناشدته به، ومن روى 

قريش وما حتذره، فمناشدتك فاعل كفى اليت مبعىن وقى، ال اليت مبعىن حسبك، ومن 
نصب فمعناه كفاك ربك فالزم مناشدة ربك، وحذف االسم األول لداللة الثاين عليه، 

 .واهللا أعلم
سيف يِكل كال كلَّ ال: غري قاطع، يقال:  أي))فما زلت أرى حدَّهم كَِليالً((: قوله

وِكلَّةً وكَاللة وكُلوالً فهو كليل إذا مل يقْطع، وكذلك العني إذا مل تبصر، واللسان عن 
شي والعمل أَكَلُّ كالالً وِكلَّة، واستعار احلرب القول وغري ذلك من أشباهه،وكلَلْت من امل

 .حبدهم وشدم وإقدامهم

                                     
 

 :البيت جلرير وهو كما يلي )١(
كذاك القول إن عليك عيًنا يقلن وقد تالحقت املطايا
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عبأها : كتب الكتيبة أي:  اجليش، يقال: الكتيبة)) يف كتيبتهورسول اهللا ((: قوله
جتمعت، والكتاب منه، ألنه حروف جتمع، وكَتب الدابة : ومجعها، وتكتبت اخليل

 .كذلك؛ ألنه كناية عن مجع شفْريها
 .املكنسة:  معناه كنست، واِملكسحة))أتيت شجرة فكسحت شْوكها((: قوله
جيرح، كَلَمه : رح ومجعه كُلُوم، ويكِلماجلُ:  الكَلْم))ما من مكْلَم يكْلم((: قوله

 .))حتجَّر كَلْم سْعد((: يكِلمه كَلْما فهو مكلوم، ومنه قوله
 .كَدس الرمل،وجيمع على كُثْبان:  الكثيب))كهيئة الكَِثيب الضخم((: قوله
ما ذبح ألن يكون حلما غري نسك فهو :  أي))هذا يْوم اللحم فيه مكروه((: قوله
:  أي)) اللحم فيه مقروم((، وإمنا املقصود فيه النسك، وقد روي يف هذا مكروه فيه

 .اشتقته: قَِرمت إىل اللحم أقرم قَرما أي: مشتاق إليه، يقال
 هو نبات مستدير يسمى جدري ))الكَْمأَة من املَنّ وماؤها شفاء للعني((: قوله

 ويزعمون وال ورق له، ولون األرض، ويسمى نبات الرعد، ويسمى الترفاس، وال ساق له
. بالعكس واألول أقيس: الكمأة مفرد ومجعها كمؤ، وقيل: وقيل. خارجه إىل احلُمرة

 أحسبه لكوا تنبت دون حماولة وال اتصال شيء؛ ألن املن كان ))من املن((: وقوله
هو :  على الشجر، وهي شيء حلو كالعسل كانت بنو إسرائيل تأكله ويقاللينـز
 .طربجنبني بالطاء: بني وتفسريه عفن الثرى وهو عجمي وبعضهم يقولالترجن

البِرير أيضا، : مثر األراك، ويقال له:  بفتح الكاف))وحنن جنين الكَباث((: قوله
 . ومتزببه، والنِضيج منه أسود زعموا)١(وِسمي بذلك حصرمه ونضيجه

سر الكاف كذا يروى، ويروى  بك))فأخرجت إىل جبة طيالسيَّة ِكْسروانية((: قوله
ثياب معروفة، والِكسروانية حيتمل أن : واخلسروانية_  بضم اخلاء ))خْسروانية((أيضا 
الذي  النسب إليه ِكسروي فقد يكون هذا من النسب كان وإن ِكسرى، منسوبة إىل تكون

 .غري قياس كقوهلم يف النسب إىل البحرين بحراين

                                     
 

 .نفيجه: يف األصل )١(
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 إما كاسيات مبا يغمرهن من النّعم وهن عاريات عن ))ارياتكاسيات ع((: قوله
الشكر، وإما كاسيات بأثواب دقيقة ال تسترهن فهن كالعاريات، وإما كاسيات بكثرة 

 .األثواب ولكن املقصود من األثواب منعدم لكون باذالت ما تقي األثواب
لقُسطس ومنه بري القُست والقُسط وا:  الكُست ويقال))يعين به الكُْست((: قوله

 .البحري، وهو أصناف وليس بعود البخور: وحبري وهو العود اهلندي ومنه أبيض يقال
ميدون أيديهم سائلني ليعطَوا، :  يتكففون))والناس يتكففون منها بأيديهم((: قوله

 .استكف إذا جعل يده على عينه ليكف شعاع الشمس: وكذلك استكَف يستِكف ويقال
 . هو العشب يابسه ورطبه))فأنبت الكأل((: قوله
 زعموا أن الكَتم نبات ببالد احلجاز يصبغ به األبيض ))باحلناء والكتم((: قوله
 .هو الوسمة وقد شددت تاؤه: أمحر، وقيل
 أي يسوق ِسياق املوت، من قوهلم كاد اليت للمقاربة ))وهو يكيد بنفسه((: قوله

كأنه ينعى نفسه، وقد : وهو نعيه أي  الغراب)١(من كَيديقارب املوت، وقد يكون : أي
 .يكون الكَيد الذي هو القيء إذ احلال قريبة من تلك

وعاء كالزبيل والقُفَّة، وقد قيل يسع مخسة :  اِملكْتل))أمحل حوًتا يف مكتل((: قوله
 .عشر صاعا
: رش الرجلمجاعيت وموضع سري، وِك:  أي))األنصار ِكْرِشي وعْيبِتي((: قوله

مجاعته، وكانت العرب تسمي األزد وعبد القيس الِكرشني لكثرة امللتصقني ما، وكرش 
أوالد صغار، ونثرت املرأة للرجل : هم كَِرش منثورة أي: الرجل أيضا عياله، ويقال

: كَرشها وبطنها إذا أكثرت أوالده، والكَِرش ملا جيتر من احليوان كاملَِعدة لإلنسان، ويقال
 .  وكْرش)٢()ِكرش(

 . ضربه على مؤخره))فكَسع أحدمها اآلخر((: قوله

                                     
 

 ).كيد(واملثبت من اللسان .كدا: باألصل )١(
 .كَِرش): كرش(كذا باألصل، ويف اللسان  )٢(
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استكان يستكني : خضع وتذمم، يقال:  أي))وكأن الرجل استكان((: قوله
 .استكانة

: السعي والكد والعمل، يقال:  الكدح))ما يعمل الناس اليوم ويكْدحون((: قوله
 . خدوش وليس من هذا:منه كدح يكْدح كَدحا، ويف وجه كُدوح أي

ما يدخر عدة كاملال :  الكَنـز))أال أدلك على كَنـز من كنوز اجلنة((: قوله
 -بكسر الكاف-اجتمع، وناقة ِكناز : املدفون، وقد كَنـزته أِكنـزه، واكتنـز الشيء

 .بكسر كافة: وقال بعضهم. مجع التمر: -بفتح الكاف-جمتمعة اللحم، والكَناز : أي
 . بفتح الباء، وقد روي بسكوا، واملعروف األول))وء الِكبرومن س((: قوله
:  أحد املصحفني  أي ستره وعفوه وعطفه، وقال))فيضع عليه كنفَه((: قوله

 .وليس بشيء " كِتفَه"
مليء مزدحم فيها يقال كَظَّه الشراب :  أي))وليأتني عليها يوم وهو كَظيظ((: قوله

وهو : واملؤنث بلفظ واحد فلذلك قال ل يقع للمذكروغريه إذا مأله، وكظيظ فعيل، وفعي
 .كظيظ

: احلبس واإلمساك، والكَظْم: فليمسك، والكَظْم:  أي))فليكظم ما استطاع((: قوله
 .)١(وكظم البعري يكٍْظم كُظوماً إذا أمسك عن اِجلرة غلق الباب،
 .ه كمهامنه كَِمه يكْم:  هو الذي خلق أعمى، يقال))يربئ األكْمه((: قوله
 وقد قال يف حديث ))ال تكتبوا عين، ومن كتب عين القرآن فليمحه((: قوله

 حيتمل أن احلديث األول منسوخ باآلخر، وحيتمل أن يكون ى ))اكتبوا أليب شاه((: آخر
عن ذلك أن ال يكتب احلديث مع القرآن يف شيء واحد فيختلط على الناس، وحيتمل أن 

الناس فإم إن كتبوه جاز أن يرجئوه يوما آخر فرمبا وقع يكون ذلك إرادة أن حيفظه 
 .التفريط فلم حيفظ

                                     
 

 .)جرر(واملثبت من اللسان . احلرة: يف األصل )١(
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 بكسر الكاف وسكون الفاء وهو الكساء )))١()الرَِّكب(وأعظم ِكفْل يف ((: قوله
الذي : يدار حول سنام البعري يكتِفل به الراكب خمافة السقوط، والِكفْل يف غري هذا وحنوه

 .ال يثبت على اخليل
 ويف )) يوم القيامة على كذا وكذا أنظر أي ذلك فوق الناسيءحنن جن((: قوله

يترقى ((:  هذا حديث ذكره حممد بن جرير يف تفسريه فقال))على(( مكان ))عن((رواية 
 والتل ))فأكون أنا وأميت على تل((:  ويف حديث آخر))حممد وأمته على كوم فوق الناس

 واحلديث إمنا ))حتشر أميت على تل((:  خثيمة فقالوذكره ابن أيب.  مبعىن واحد)٢(والكوم
 فنسي الذي ))حنن جنيء يوم القيامة على كوم فوق الناس أو على تل فوق الناس((: هو

 أو أشكل عليه، وبقي معناه يف النفس فكىن ))كوم أو تل((: أخذ عنه مسلم أو مسلم لفظة
 تنبيها للمخاطب ))أنظر((: بعدهعنه بكذا وكذا على ما جرت به العادة يف الكالم مث قال 

 كذا كناية عن شيء آخر، مث نبه على معىن الشيء الذي هو يف نفسه )٣(على أن كذا و
رمحه - ليدل على أنه مرتفع وأن معناه ذلك، وهذا من مسلم ))أي فوق الناس((: بقوله
املزيدة من منت  حترّ وإتقان يف الرواية، مث غلط الرواة فيه وختيلوا أن تلك األلفاظ -اهللا

 املخففة ))أي((احلديث حىت عاب به مسلما قوم ومحلوا عليه، وكثري من الناس يبدلون فيه 
 بأي املشددة اليت لالستفهام وتبديلها ا مما يزيد يف ))أي ذلك((: اليت للتفسري يف قوله

 .الغلط

                                     
 

): ٣٠١٤ رقم ٢٣٠٩_ ٤/٢٣٠٨(كذا باألصل بكسر الكاف، ويف صحيح مسلم  )١(
 .الركْب

 .الكون: يف األصل )٢(
 .ليست باألصل )٣(
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 حرف الالم
 .يلف:  أي))يف أسقية األدم اليت يالث على أفواهها((: قوله
أصله لبا   كان)١( إما مصدر منصوب كحنانيك ودواليك وهداديك))لبيك((: قوله

مث ثين، ومعناه إما إجابة بعد إجابة، من لىب يليب، أو إقامة بعد إقامة على طاعتك، من 
دار : أَلَب باملكان ولَب إذا أقام به، أو توجها لك بعد توجه مبا حتبه، من قوهلم: قوهلم

امرأة لبة إذا اشتد حبها : تواجهها، أو حمبة بعد حمبة، من قوهلم:  داري أيفالن تلب
 خالص، وإما اسم غري: أي: حسب لُباب: لولدها، أو إخالصا بعد إخالص من قوهلم

عليك : مثىن أبدل من بائه كما فعلوا يف تقنيت، أو انقلبت ياؤه عن ألف كما فعلوا يف
: وقال احلريب بدأ به قول اخلليل، والثاين قول يونس،ولديك التصال كاف اخلطاب وامل

 .خاضع: أنا ملب بني يديك أي: القرب، ويكون الطاعة واخلضوع من قوهلم: اإللباب
: واد من أودية املدينة، ورمبا قالوا:  قناة))فقدم ابن مسعود فنـزل بقناةَ((: قوله

 .وادي قَناة فتكون قناة امسا للموضع
:  أصل اللعن عند العرب الطرد والبعد،وفالن لعني أي))كثرن اللعنألنكن ت((: قوله
 .طريد لتمرده
منه الذ يلوذ لَوذًا :  معناه جلأ إليها واستتر ا، يقال))مث الذ مين بشجرة((: قوله

 .وِلياذًا، والوذ القوم مالوذَة وِلواذًا
وقال بعض . ءه وشدهمجع مفَرقه وضم أجزا: أي:  يعين القلب))مث َألمه((: قوله
 .ألم إذا كان مفترقًا كان، وملَّ إذا مجع ما مل جيمع قبل، وهذا حيكى على هيئته: اللغويني

 يورى بفتح الالم وسكون الفاء وهذه أشهرها، وهي ))ثنية هْرشى أْو لَفْت((: قوله
 .ثنية بني مكة واملدينة

                                     
 

مهالً هداديك :باألصل هذاديك، فإما أن تكون هداَديك أو هذاَذيك، فأما هداديك فتقول )١(
انظر اللسان .  شخصا عن شيءمتهل يكفك، وأما هذاذيك فتقوهلا إذا أردت أن تكف:أي
 ).هدد، وهذذ(
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وهي :  اللَّمم مجع ِلمة))مله ِملة كأحسن ما أنت راٍء من اللَّم((: قوله يف عيسى
 .شعر فوق الوفْرة ودون اجلُمة مسيت بذلك إلملامها بالكتفني

ِلبنة وِلبن : الطوبة يبىن ا ومجعها لَِبن، وقالوا:  اللَِّبنة))قاعًدا على لَِبنتني((: قوله
 . ومجعها لنب-بكسر الالم-حكاه يعقوب، وِلبنة الثوب 

مبعىن حل ونـزل،   هاهنا))ألقى(( ))ار حوله حىت ألقى بقباءومأل بين النج((: قوله
وأصله أن العرب كانت تستعمل العصا تتوكأ عليها وتستعني ا يف السري، فكانوا يقولون 

ملن حل ومل يكن له عصى، مث : وكثر يف كالمهم حىت قيل. قد القى عصا السري: ملن حل
. أو ألقى هبة السريحله ل أن يريد ألقى رومل يذكروا عصى، وحيتم. ألقى: كثر حىت قالوا

 .واهللا أعلم
لَبس علي األمر يلْبسه : خلط عليه، يقال:  أي))جاءه الشيطان فلبَّس عليه((: قوله

ولِبست الثوب ]. ٨٢:األنعام[﴾ولَْم يلِْبسوا ِإميانهْم ِبظُلٍْم﴿: لَبسا خلطه، ومنه قوله تعاىل
 .ساألبسه لُبسا وِلبا
: التلفف، وقيل:  التلَفُّع))متلفقات(( ويف حديث آخر ))مث يرجعن متلَفَّعات((: قوله

 .التلفع يشترط فيه تغطية الرأس، والتلفف قد يغطى الرأس وقد ال يغطى
: جئت بلغو وهو ما ال حاجة فيه من  الكالم، يقال:  أي))فقد لغوت((: قوله

فقد ((ويف بعض أحاديث مسلم من طريق أيب هريرة لغوت ألغو لغوا، ولغوت ألغى لغا 
 .لغيت ألغى:  وهي لغة دوس يقولون))لغيت

 .فَهمه: لَِقن يلْقَن إذا فَِهم، ولَقَّنه: فَهّموا، يقال:  أي))لَقَّنوا موتاكم((: قوله
ِحلد يلحد : احفروا يف جانب القرب، يقال منه:  أي))أِحلدوا يل لَْحًدا((: قوله

أي املائل عن احلق، واللَّحد أن حيفر للميت يف : ِحد، وأصل اللحد امليل، ومنه املُلِحدويل
 .جانب القرب، والضريح يف وسطه

: تداخل األصوات وكثرا حىت ال تفهم، ويقال:  اللَّغط))فسمعت لغطًا((: قوله
 . يلْغطُ إذا أكثر التصويت)١()الغطى(لَغطَ 

                                     
 

 .كذا باألصل )١(
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فلم نلبث أن انكشفت ((: أبطأ، وقوله:  أي)) اللبثفلبث عين فأطال((: قوله
 . ولُبثٌ بضمها-بفتح الالم-لَبث : فلم يلبث األمر أو احلال، ويقال:  أي))خيلنا

 .أمام وجهه:  أي))ِتلقاء وجهه((: قوله
يعيبون وينقصون، والغمز مثله : أي]. ٧٩:التوبة[﴾الَِّذين يلِْمزونَ﴿:  تعاىلقوله
لَمز يلِْمز ويلْمز، ورجل لُمزة : ويقال. باإلشارة: وقيل.  يف الغيبةالغمز: وقد قيل

بالكسر والضم يف ]. ٥٨:التوبة[﴾مَّن يلِْمزك﴿وملَّاز،وكذلك همزة ومهَّاز، وقرئ 
 . منه))ملزه املنافقون((: امليم،وقوله
ة، ألْحف يِلِحف  واللزوم للمسألحاإلحلا:  اإلحلاف))ال تلحفوا يف املسألة((: قوله

 .إحلافًا فهو مِلحف
تشري، وأصل اإلملاع اإلشارة بالثوب ملن :  أي))وجعلت زينب تلِمع إلينا((: قوله

 .هو على بعد، مث استعري لغريه من اإلشارة
 .يطلب ويقصد:  أي))كلهم يلتمس((: قوله
ِطِمي وشبه  التلبيد أن جتمع الشعر بشيء لزج كالصمغ واخلَ))لبَّدت رأسي((: قوله

 .ذلك ليلتزق بعضه ببعض وال يتشعث  خمافة أن يقْمل يف اإلحرام
لَطَخه بالشيء . التلويث:  التلطيخ))لسنا من تلطيخ ابن الزبري يف شيء((: قوله
:  أي))تركتين حىت تلطخت((: وقوله. رمي به: لَوثه فتلوث، ولُِطخ بكذا أي: فتلَطَّخ أي

 . اجلنابةحىت تلوثت، يشري إىل
لُوبة أيضا، : احلَرة، ومجعها الب، ويقال:  الالَّبة))إين أُحرّم ما بني البتيها((: قوله
 .ومجعها لُوب
 .الشدة واجلهد واملشقة:  الألواء))وال يصرب أحد على ألوائها وجهدها((: قوله
ة، وروي  روي بكسر الالم وهو من املالعب))أين أنت من العذارى وِلعاا((: قوله

 يقبلها وميص )١(لرشفه ومصه، فقد جاء عن عائشة أنه كان: بالضم واملراد الريق أي
 .لساا

                                     
 

 .ليست باألصل )١(
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_ بكسر الالم وقد تفتح_ اللَّقْحة ))إذا ما أحدكم اشترى ِلقحة مصراة((: قوله
ناقة : وهي الناقة اليت در لبنها بعد والدا بشيع شهر أو شهرين وهو اسم هلا ال صفة يقال

لَِقحت الناقة تلْقَح : ويقال. هي لقحة ال غري: القح ولَقوح، ويقال: ة ولكن يقاللقْح
. إذا نتجت فهي لقوح شهرين أو ثالثة: قال أبو عمرو. لَقْحا ولَقَاحا بالفتح فهي القح

لقاح : لقاحان أسودان؛ ألم يقولون: وِقالص، وقوهلم ولقوح، جيمع على ِلقاح كقَلوص
لقحة يف البقر والغنم، وقد زعم بعضهم أن : إبل واحد، وقد يقال: نواحدة كما يقولو

 .اللقحة تقال للحامل قبل أن ترضع
إن ((، ويروى ))إنك لن ختلَّف فتعمل عمالً تبتغي به وجه اهللا إال ازددت((: قوله

(( نافية ال شرطًا، و ))إن(( على أن تكون ))ختلفا، ومن جزم ))ختلفا ال جمزوممرفوع 
 . شرطًا فقد حرف وحلن))إن((ل وجع

 .أبطأ وتردد:  معناه))فتلَكّأَ((: قوله
ِجلجت يف األمر ألَجُّ : يتمادى عليها، يقال:  أي))ألن يِلجَّ أحدكم يف ميينه((: قوله

لَجاجةً ولَجاجا ولَجة،ولَججت تلَجُّ، ورجل لَجوج ولَجوجة للمبالغة، ولُججةٌ مثل همزة 
 :لهومنه قو

 ِجلجت وكنت يف الذكرى جلوًجا
 لَِحن يلْحن لَحناً: أَفْطَن، يقال:   أي))فلعل بعضكم أن يكون أَلَْحن حبجته((: قوله

لَحن يلْحن لَحنا إذا أخطأ، وقد تفتح : إذا فَِطن، وقد يسكن حاؤه وهي قليلة، ويقال
بلغتهم، واللَّحن واحد : فالن أيحاؤه وهي قليلة، واللَّحن أيضا اللغة، تكلم بلحن بين 
 ))اقرءوا القرآن بلُحون العرب((: األحلان واللُّحون وهو الصوت فيه ترجيع ومنه احلديث

 :لَحنت لفالن إذا وريت له بشيء ال يفهمه الغري، تقول: التورية باحلديث يقول: واللَّحن
 .ِهمه وتفطن لهفَ:  أي-بكسرها- فلِحنه -بفتح احلاء-حلَنت له يف قويل 

وهو :  بضم الالم وفتح القاف))ال حتل لقطتها((:  وقوله))فسأله عن اللُّقَطة((: قوله
من اللقطة، وينبغي أال يسمى لُقطَة إال : ، وهي فُعله )١(ما يؤخذ من غري طلب وال بعمد

                                     
 

 .يعمد: يف األصل )١(
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ة والضُّحكَة، ألنه يكثر لقطه، فالفُعلة اسم ملا يكثر وقوع الفعل به كاهلُزأَ ما له بال ومثن؛
 فينبغي أن تكون للذي يكثر منه اللقط، واألمر هنا بالعكس -بفتح القاف-وأما اللقطة 

 . اسم ملا يلتقط-بفتح القاف-كأا هي امللتقطة، واللقطة 
، ويروى بالواو  هو لؤي بن غالب جد رسول اهللا ))على سراة بين لؤي((: قوله

او جعله منقوالً من مصدر لوى يلوي ليا مث رده املفتوحة وباهلمز أيضا، فمن روى بالو
 من الََّألى وهو بقرة الوحش، أو )١(التصغري إىل أصله فصار لويا، ومن مهزه جعله منقوالً

 .منقوالً من الْألي الذي هو البعد
 اللَّينة هاهنا ))]٥:احلشر[﴾ما قَطَْعتم مِّن لِّينٍة﴿: ويف ذلك نـزلت قوله((: قوله

 .أصناف رديئة من التمر: اللني:  ومجعها لني، وقد يقالالنخلة
لغب يلغب يف األفصح، ولِغب : تِعبوا يقال:  معناه))فسعوا عليه فلغبوا((: قوله

:  ساكن الغني بيّن اللغابة أي- فهو الغب، ورجل لَغب - فيهما - لغوبا -دوا-يلغب 
 .أمحق: ضعيف، ورجل لَغوب

ويف أخرى .  وهي ِقلْفَة القصبة)٤( مجع ِليطة)٣( اللَّيط)))٢(للَّيطفتذكى با((: قوله
الشظية ومجعها شظايا ويقال هلا من احلجر :  ويقال هلا من العصي))فتذبح بالقصب((

 .  وهو عود حمدد الطرف)٥( وجيري جمراها الشّظاٍظ-بصاد مهملة وتشديد الواو-الصوان 
كساَء ((:  وكذلك يف احلديث اآلخر))دةوكساء من اليت تسموا امللبَّ((: قوله

، تقول )١(املُلَبد املُرقَّع:  وخيدم حىت يكون كاللبد، وقد قيل)٦( هو الكساء ميشط))ملبًَّدا
 .)٢(لَبدت الثوب إذا رقعته

                                     
 

 .منقول: باألصل )١(
 ).١٩٦٨/٢٢ رقم ٣/١٥٥٩(واملثبت من صحيح مسلم . باللَّبط: يف األصل )٢(
 ).ليط(واملثبت من اللسان . اللبط: يف األصل )٣(
 ).ليط(ن اللسان واملثبت م. لبطة: يف األصل )٤(
 ).شظظ(واملثبت من اللسان . الشطاط: يف األصل )٥(
 .مبشط: يف األصل )٦(
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 .الك يلُوك لَوكًا: فيه ماضغا، يقال أدارهن يف: أي ))فالكَهنَّ فيه يف فألقاهن((: قوله
تلَمظ يتلَمظ : يتبع بلسانه بقيته يف فيه يقال:  أي))ل الصيب يتلَمَّظُهفجع((: قوله

 .تلَمُّظًا، ولَمظَ يلْمظ لَمظًا إذا تتبع بفيه الطعام بلسانه أو أخرج لسانه فلَِعق به شفتيه
ِهلي يلهى إذا : اشتغل، يقال:  معناه)) بشيء بني يديهفلهي رسول اهللا ((: قوله

سي أو انصرف عن الشيء بشغل غريه، ويف لغة طيئ يفتحون هذه اهلاء فيقولون أذا ن
ناجاة يف ناجية، وناصاة يف ناصية، فأما هلا  :يف بقي حىت قالواى لَهى، ورقَى يف رِقي، وبقَ

 .يلهو فإمنا يقال ذلك يف اللعب واللهو
 .  كهالَّ ومبعىن هل)٣( لَوما حتضيض))فلْوما استأذنت((: قوله
: لَذَعته النار تلْذَعه لَذْعا: اإلحراق، يريد الكي، يقال:  اللذع))أو لَذْعة بنار((: قوله

 .أحرقته، ولَذَعه بلسانه إذا قال له ما يسوءه
 فمه، واسم الدواء انيبصببنا اللَّدود يف أحد ج:  أي))لددنا رسول اهللا ((: قوله

 لد الرجل والتد هو ولددته أنا وألددته، وهذا املصبوب اللدود وجيمع على أَِلده، وقد
 .أو من صفحيت العنق، ولن خيفي ذلك  الوادي،امأخوذ إما من الليديدين اللذين مها جانب

لَهثَ الكلب : خيرج لسانه، يقال: أي: _ بفتح اهلاء))فإذا كلب يلهث((: قوله
 إذا أخرج لسانه من -بالضم والفتح-ا  هلَثًا ولُهاثً-بفتح اهلاء وكسرها يف املاضي-يلْهثُ 

 )٤(العطش، وبسكوا: -بفتح اهلاء-تعب أو عطش، وكذلك اإلنسان وغريه، واللَّهثان 
كىن فيه ]. ١٧٦:األعراف[﴾ِإن تْحِملْ علَْيِه يلْهثْ﴿: العاطش واملؤنثة لَهثَى، وقوله تعاىل

 .باملسبب عن السبب أي ينبح فيتعب فيخرج لسانه

                                     = 
 

 ).لبد(واملثبت من اللسان . يف األصل بالفاء )١(
 ).لبد(واملثبت من اللسان . بالفاء: يف األصل) ٢(
  .ختصيص: يف األصل) ٣(
  .سكوا: يف األصل) ٤(
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غَثَت وتغريت، وقد تكون كناية عن :  معىن لقست))ولكن ليقل لَِقست((: قوله
 .سوء اخللق
لكع وقد يكون على بابه : الصغري، وبنو متيم يقولون للصغري:  أي))أَمثَّ لُكَع((: قوله

هو من : هو يف لغتنا الصغري، وقيل: من الذم، وسئل بالل بن جرير ما اللكع؟ فقال
يا أصغرنا : يا لُِكع أي: على الولد عند الوالدة على السال، ويقالاملالكيع وهو ما خيرج 

 و ))تِربت يداك((: والعرب قد خترج ألفاظ الذم على جهة التعليل والترحم كقوله. علما
 . قاتله اهللا وأشباه ذلكشعرهويلُمّه فارسا، وما أَ:  وكقوهلم))عقرى حلْقى((

مجع املأكول كله وضمه وخلط بني املأكول، تصفه :  أي))إن أكل لَفَّ((: قوهلا
 .بالِبطْنة والنهامة
 .اشتمل بثوبه وحده ومل يترك سبيالً إليه:  أي)) التف)١(وإن اضطجع((: قوهلا
 .التبيني: يبينه، والتلخيص:  أي)))٢(حىت يلخص لك نسيب((: قوله

زلن الغبار عنهن ميسحهن وي:  أي))يلَطَّمهنَّ باخلُمر النساء((: قول حسان
 على اجلهد، وكان اخلليل )٤( يف املعترك غناء حسنا وصربن)٣(ويكرمنهن؛ ألن أغنني
يعلقنهن بأكفهن : إمنا هو يطَلمهن بتقدمي الطاء على الالم أي: ينكر يلَطمهن ويقول

 :باخلُمر إلزالة العرق كما يفعل بالطَّلمة وهي اخلُبزة، حكى ذلك ابن دريد عنه وقال
 مر أن رسول اهللا ((ويف احلديث . انقضى كالمه. ضربك خبزة املضلة بيدك: الطَّلْم

 .)) حر النار)٥(ال يصيبه: برجل يعاجل طلمة ألصحابه يف سفر وقد عرق فقال

                                     
 

  ).٢٤٤٨ رقم ١٨٩٧_ ٤/١٨٩٦( مسلم واملثبت من صحيح. اضجع: يف األصل) ١(
 ).٢٤٨٩ رقم ١٩٣٨_ ٤/١٩٣٥(واملثبت من صحيح مسلم . شيء: يف األصل )٢(
 .أعنني: يف األصل )٣(
 .حتريف. صرببن: يف األصل )٤(
 .تصيبه: يف األصل )٥(
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. لنجردنك إن أبيت إخراجه:  أي)) الثياب)١(لتْخِرِجنَّ الكتاب أو لتلِْقينَّ((: قوله
 . اخلمار)٣( والثباب )) الثباب)٢(تلْقٍِّنيأو ل((: وقد روي يف غريه

الث عمامته إذا : تلويه ملا يقال:  أي))فخرجت أم سليم تلُوث مخارها((: قوله
 .لواها على رأسه

. املَيل: إن اللَّمم صغار الذنوب، وقيل:  قيل)) أشبه باللَّمم)٤(ما رأيت شيئًا((: قوله
إن كنت ((: در منها، وأشبهها األول، وقولهالنا: وقيل. اخلَطْرة: وقيل. اهلمة: وقيل

 .أملَّ باملكان يِلم إملاما إذا نـزل به: جئت به يقال:  أي))أَلْمْمِت بذنب
يلقى الناس الشح،وحيتمل أن :  حيتمل أن يكون من اللقاء أي))ويلقى الشح((: قوله

 .يكون من اإللقاء أي يوضع الشح يف قلوب الناس
إذا  لَجأَ يلْجأ أيضاً: ال معاذ وال موضع جناة،يقال:  أي))منجىال ملجأ وال ((: قوله

 .استعاذ وامتنع بشيء
 وهي قليلة ))استلبث الوحي((أبطأ، ومن روى :  أي))واستلبث الوحي((: قوله

 .معناه من ذلك
 معناه أم لو مسعوا ))أن ال تدافنوا لدعوت اهللا أن يسمعكم عذاب القرب((: قوله

 .ملا استطاع أحد منهم أن يقف على مدفون هلول ما يسمع ونكارته وشدتهعذاب القرب 
 . جبل بالشام))حىت يدركه بباب لُدّ((: قوله
وإمنا عرب بالليت عن األذن جملاورا، وقد  صفحة العنق،:  اللَّيت))أصغى ِليًتا((: قوله

 .يكون عرب به عن الرأس جبملته

                                     
 

 ).٢٤٩٤ رقم ١٩٤٢_ ٤/١٩٤١(واملثبت من صحيح مسلم . لتلقن: يف األصل )١(
 .لتلقني: باألصل )٢(
 .كذا باألصل )٣(
 ).٢٦٥٧ رقم ٤/٢٠٤٦(باألصل عالمة حلق وال حلق باهلامش، واملثبت من صحيح مسلم  )٤(



 
 
١٤٩ صحيح مسلماملفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين

الط احلوض : يصلحه، يقال:  أي))ضهوأول من يسمعه رجل يلُوط حو((: قوله
ألصقه، وكل راجع إىل : ألصق به الطني وأصلحه، والط الشيء بالشيء: يلُوطه لَوطَا أي

 .اإللصاق
 برفع الغني على اخلرب، وخبفضها على ))ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني((: قوله
 .ال يفعل فعالً يوجب ذلك: النهي أي
 لَفَت يلِْفت لَفْتا إذا لوى رأسه، وكذلك -بفتح الالم  ))فحانت مين لَفْتة((: قوله

. واملعىن حان مين التواء عن اجلهة اليت كنت ناظرا إليها أو انصراف. إذا صرفه عن الشيء
 وال أعرفه إمنا اللَّفت - بكسر الالم ))لفتة((فأما التفت فإمنا مصدره االلتفات، وقد روي 

 .وباهللا التوفيق. السلْجم
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 ف امليمحر
ساعة : مضى ِمليٌّ من النهار أي: ساعة طويلة يقال:  أي))فلبث مليا((: قول عمر

]. ٤٦:مرمي[﴾واْهجْرِني مِليا﴿ :تعاىل قوله ومنه طويلة مدة: أي من الدهر وأقام مليا طويلة،
 وامللوة أيضا كذلك وحركات -بفتح امليم وضمها وكسره-احلني : واملالوة من الدهر

 .يمها كذلكم
 .ماط الشيء وأماطه حنَّاه وأزاله. التنحية:  اإلماطة))إماطة األذى((: قوله 
إعادة ذكر الصنيعة وتكرارها واإلشادة :  املَنُّ املكروه))ال يدخل اجلنة منَّان((: قوله

ليس أحد أَمن علي يف صحبة من ((: ا، واملن احلميد هو إعادة الفعل اجلميل، ومنه قوله
 )).يب بكرأ

:  يروى بفتح النون، يكون مجع مانع يقال))هل لك يف حصن ومنعة((: قوله
 .))لو كانت يل مْنعة((: ضارب وضربة، وبإسكاا فيكون مصدرا من منع، ومنه قوله

ما حيدث من :  مببم مفتوحة وجيم ساكنة املَجل))فيظل أثرها مثل املَْجل((: قوله
 .عمل مبطرقة أو حنوهاالتنفُّط يف األيدي عند ال

 .يف شك: أي]. ٢٣:السجدة[﴾فَالَ تكُن ِفي ِمْريٍة﴿:  تعاىلقوله
مل يختلف يف ضبطه . ، ويف الدجال خزاه اهللا))املسيح((: قوله يف عيسى 

وصف بذلك ألنه مسح األرض فهو ماسح، وبين منه على فعيل :  وقيللعيسى 
 ألن اهللا : ح عاهة أو أملًا برأ، وقيلـإذا مسألنه كان : لـللمبالغة، كعليم، وحكيم وقي

ألنه كان ال أَخمص : ألقى عليه مسحة واملسحة اجلمال، وقيل:  مسحه أي-تعاىل-
 فردا العرب -بالشني-إمنا كان مشيحا : وقيل.   مسحهألن زكرياء : لقدمه،وقيل

: اعتورته ثالثة أضباطوأما الدجال ف. الصدّيق بالعربانية: سينا كشني موشى، واملشيح
 خباء معجمة، فإن - ومسيخ -بكسر امليم وتشديد السني-مسيح كما تقدم، ومسيح 

صح املسيح للدجال فيكون ملسحه األرض وتطوافه فيها، ولكونه مسح على عينه فال بصر 
وأما ِمسّيح فيكون من مسح األرض وبين على فعّيل . هلا، أو على قلبه فال بصرية له

: وقال ثعلب .كِمحضري وشبهه يسيح ساح من ِمفعيال يكون ة كِشريب وسكَّري، وقدللمبالغ
 .الكذاب، وأما باخلاء فيكون مسيخا مبعىن ممسوخ وهو أليقها به: اِملسّيح واملُتمسّح



 
 
١٥١ صحيح مسلماملفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين

احترقوا وتشنجوا :  بضم التاء وكسر احلاء، وقد روي بفتحها))امتحشوا((: قوله
وامتحشته مبعىن، وأىب يعقوب بن السكَّيت الثالثي، ومل يرض إال محشته النار . واسودوا

 .امتحشته، وال معىن إلنكاره فإنه إن كان مل يسمعه فقد مسعه عدة من األثبات
. اضطربوا وتداخلوا جيئة وذهابا:  أي))ماج الناس بعضهم إىل بعض((: قوله

 يمؤج مئوجة فهو مأَج إذا صار املاء ومؤج. ماج ميوج موجا: يقال. وموج البحر من هذا
 : قال ابن هرمة. أُجاجا

شروب املاء مث تعود مأجــا فإنك كالعرجية عام تمــهى
 .ويروى هاج باملاء ومعناه ثار وحترك فيكون الزما، وهاجه غريه فيتعدى

ن والباء، وقد تبدل الباء م مكة وبكة بامليم:  يقال))كما بني مكة وهجر((: قوله
مسيت : وقيل. مكة اسم البلد وبكة اسم لبطن ا: وقيل. ما امسك وبا امسك: قالوا. امليم

امتك الفصيل ما يف الضرع إذا أنفذه مث مص : مكة لقلة مائها فكأنه كان يمصُّ فيها يقال
 : أي))ال تمكَّكُوا على غرمائكم((: ويف احلديث. أخِرجت مخه: ومتككت العظم. آخره

: بك يبكُّ إذا زحم؛ ألم كانوا يتباكُّون فيها أي: وأما بكَّة فمن قوهلم. ال تستقصوا
 .بك عنقه إذا دقه؛ ألا كانت تبك أعناق اجلبابرة: بل من قوهلم: وقيل. يزدمحون

-صالح، والعرش، والقادس، واملقدة، والناسة، والنساسة، والباسة : وأمساء مكة
 . والبيت العتيق، وأم رحم، واخلاطمة، والرأس، وكُوثى-باءبال

: -بسكون الذال وكسرها-كثري املذي، واملذي :  أي))كنت رجالً مذَّاًء((: قوله
مذَى الرجل يمذي وأمذَى يمذي : يقال منه. ماء لطيف يربز عند الذكرى واملالعبة

 .ومذَّى مضاعفًا يمذَّي
كل ذكر يمذي :  والوديُّ واِملينُّ مشددات كلها ومن كالمهماملَِذيُّ: وقال األموي
 .)١(وكل أنثى تقذي

 املَكُّوك قدر صاع ونصف صاع ))يغتسل خبمس مكاكيك ويتوضأ مبكوك((: قوله
. مكاكي:  وجيمع على مكاكيك وقد يبدل من الكاف األخرية ياء فيقالبصاع النيب 

                                     
 

 ).قذى(واملثبت من اللسان . تغذي: يف األصل )١(
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ديناروقرياط، وأصله :  املكررة ياء كما قالواوالعرب تبدل من أحد احلرفني أو احلروف
 .ِدنار وِقراط وتظنيت، وأصله تظننت وأميا وأصله أما

مطَيبةٌ، وقد حيتمل أن يكون املراد ِبممسكة :  قيل)) ممسَّكة)١(فِِْرصة((: قوله
 )٢(رصةف((اجللد، وقد روي : جمموع بعضها إىل بعض، أو منضودة على مسك، واملَسك

 . بفتح امليم، فتكون قطعة من جلد))من مسك
 بكسر امليم هي قصعة أو إجانة شبه احلوض تكون من ))تغتسل يف ِمْركَن((: قوهلا

 .من أَدم: صفْر أو فَخار، وقال اخلليل
 وكالمها مبعىن وهو ))متعكت(( ويروى ))أما أنا فتمرغت يف التراب((: قوله

 .االضطراب والتقلب فيه
. قمت عليه: مرضت املريض: يقام به فيه، يقال:  أي))أن يمرَّض يف بييت((: وهلاق
 .التضجيع: والتمريض
 .مبعىن رمبا  مما هاهنا))كان مما حيرك به لسانه وشفتيه((: قوله
 مث صار -اجلماعة : -مهموز غري ممدود- املأل ))فأرسل إىل مأل بين النجار((: قوله

 .املتسع من األرض: _مقصور_ واملَال ))وإن ذكرين يف مأل((: يف العرف األشراف، ومنه
 الزم، وأماط طما: ينحى، قال األصمعي:  أي))األذى مياط عن الطريق((: قوله

 . مبعىن واحدهماط الشيء وأماط: قال أبو عبيد. متعد
 . املساوئ ضد احملاسن))ووجدت يف مساوئ أعماهلا((: قوله
 يروى بفتح التاء وضمها، فمن ))ذا أُِمرت:  قال مثفصلى رسول اهللا ((: قوله

 .، ومن فتح جعل الضمري للنيب ضم جعل الضمري جلربيل 
 معناه يؤخروا حىت ينصرم وقتها، ))ستكون بعدي أمراء مييتون الصالة((: قوله

 .حىت تذهب قوا:  أي))فليمتها طبًخا((: وكذلك قوله يف البقول
 .اخلُلُق وجيمع على أَمالء:  أي))أحسنوا املََأل((: قوله

                                     
 

 ).٣٣٢ رقم ٢٦١- ١/٢٦٠(واملثبت من صحيح مسلم . قرصة: يف األصل )١(
 .قرصة: باألصل )٢(



 
 
١٥٣ صحيح مسلماملفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين

ميج إذا ألقى الذي : ألقى فيهما من فمه، ويقال:  أي))فمج يف العزالوين((: قوله
 .يف فيه

مسي مىن؛ ألن آدم متىن فيه :  ِمىن معروف، قيل))صلى صالة املسافر مبىن((: قوله
 .ملا مين فيه من الدماء: اجلنة، وقيل

 هو فعيل مبعىن فاعل كعليم وعامل )) يوم مطرييف((: قوله يف بعض روايات مسلم
 .وما هو مثله
مضى يف األمر ميضي : إال نفوذًا، يقال:  أي))فأبت يف ذلك إال مضيا((: قوله

 .مضيا
 منـزه عن -والباري تعاىل : السآمة:  املالل))فإن اهللا ال ميل حىت متلوا((: قوله

ا، مث أخرج اجلزاء بلفظ فعلهم إلعجاز الوصف به، واملعىن ال يترك جزاءكم حىت تسأمو
 ﴾اُهللا يْستْهِزئ ِبِهْم .قَالُوا ِإنَّا معكُْم ِإنَّما نْحن مْستْهِزئُونَ﴿ :تعاىل ومثله قوله املطابقة،

:  تعاىلجيازيهم وخرج اجلزاء بلفظ فعلهم وكذلك قوله: أي]. ١٥-١٤:البقرة[
 :ومنه قول شاعر]. ٥٤: آل عمران[﴾ومكَروا ومكَر اُهللا﴿

فنجهل فوق جهل اجلاهلينـا أال ال جيهلن أحـد علينـا
 .أال ترى أنه ال يريد أن يصف نفسه باجلهل وإمنا أراد فنجازيه، على حنو ما تقدم

مهر، يمهر : احلاذق به، يقال:  املاهر بالشيء))املاهر بالقرآن مع السَّفَرة((: قوله
ارةما، واملاهر السهابح احلاذق بالسباحة أيض. 

 على أنه من امللل ))فملتنا(( وفسر بعضهم ))فألفَّ اهللا بني السحاب فملَّْتنا((: قوله
وأم ملوا املطر، ولو كان كذلك لكان مللنا، أو أملتنا، إال أن يكون من املقلوب مثل 

الكثرة، وقد خرق املسمار الثوب، أو يكون وصفت بامللل جمازا ليفهم من ذلك : قوهلم
إنه :  أصله مألتنا مهموزا إما مضاعفًا من مأل أو مأل اليت مبعىن هنأ وقد قيل))ملتنا((تكون 

 ))وبلَّتنا((وقد رواه بعضهم . وبلَت السماء وأوبلت: جاءتنا بالوابل، يقال:  أي))وبلَْتنا((
 وهو ))وهلَّتنا((ومن روى  خمففة اهلمزة من مألتنا، ))وملَْتنا((وقد يكون : وقيل. من البلل

 .هلَّت السحاب إذا مِطرت بشدة: أصحها رواية فمن قوهلم
 املُالء مجع مالءة وهي ))فرأيت السحاب يتمزق كأنه املأل حني يطوى((: قوله

الريطة، وال يقال هلا مالءة حىت تكون لفقتني فإن مل تكن لفقتني فهي ِملْحفة، وهذا من 
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و أنه مل يشبه التمزق بالطي وإمنا شبه املطويات بالتمزق أي أا تصري عجيب التشبيه وه
 .متفرقة بعد اتصاهلا كقطع الشيء املتمزق

:  أي))ِشلو ممزع((: قطعة حلم وقوهلم:  أي)) حلم)١(وليس يف وجهه مزعة((: قوله
-عة جرعة كلتامها بضم امليم، واِملز:  أي)) من املاء)٢(ناء مزعةإلما يف ا((مقطع و 
 . من الريش والقطن مثل اِملزقة من اِخلرق-بالكسر

 .أعظم منة:  أفعل للتفضيل أي))اهللا ورسوله أَمن((: قوله
خيرجون كما :  أي)) من الدين كما ميرق السهم من الرَِّميَّة)٣()ميرقون(((: قوله

لة مبعىن مفعولة يهي فعوالرِمية املرمي . خيرج إذا أنفذها ومل يتعلق به منها أثر دم وال شيء
 .من الدين مروق السهم ومرق السهم وهي قليلة جدا) ميرقون(وقد روي 
 .جعلهما أمريين عليهما:  أي))فأمرمها على هذه الصدقات((: قوله
 ثالثيا ))مد(( كذا يف أكثر نسخ مسلم، ويروى ))إن اهللا أمده لرؤيته((: قوله

من ]. ٢٠٢:األعراف[﴾وِإْخوانهْم يمدونهْم﴿: -ىلتعا-وكالمها يقال مد وأمد،قال اهللا 
أطال مدته، وقد يكون : ﴾ من مد، وقد يكون املعىن أطاله، أييمدونهم﴿: أمد، وقرئ

صرنا مددا هلم : مددنا القوم أي: يقال: قال أبو زيد. من اإلمداد وهو الزيادة يف الشيء
وقد . رجل من املدد:  أي))فتنا مددي من أهل الشامفوا((: ومنه قوله. وأمددناهم بغرينا

-لعله أمده لرؤيته :  جعل له مدة، وقال بعضهم))أمده((يكون من املدة فيكون معىن 
 .جعل له أمدا:  أي-مشددة امليم
 .دخلت يف املساء، يشري إىل تأخري اإلفطار:  أي))لو أمسيت يا رسول اهللا((: قوله
متادَّ ((: ويروى. لو بعد: لو بقي وطال مداه، أي:  أي))رلو متادى يل الشه((: قوله
 . هذه كلها متقاربة املعىن))لو مدَّ يل(( من التمدد، وقد جاء ))يل الشهر

                                     
 

 ).١٠٤٠ رقم ٢/٧٢٠( مسلم واملثبت من صحيح. مزرعة:  يف األصل )١(
 .مزرعة: يف األصل )٢(
وكذا ضبطها : ميرقون): ١٠٦٤ رقم ٧٤٢_ ٢/٧٤١(كذا يف األصل، ويف صحيح مسلم  )٣(

 ).مرق(يف النهاية 



 
 
١٥٥ صحيح مسلماملفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين

جتادلوا واختلفوا وشكك بعضهم، :  أي))أن ناًسا متاروا عندها يوم عرفة((: قوله
 .هذا أصله، امترى ميتري امتراء أي شك، واِملرية كذلك

 . ملل على حنٍو من عشرين ميالً من املدينة))حىت إذا كنا مبلَل((: قوله
الشك وكذلك اجلدل :  أجادلك، وأصل اِملراء))ال أماريك بعد اليوم أبًدا((: قوله

 .هو أن يشكك القائل
أحدمها نكاح املرأة إىل أجل وقد نسخ :  املتعة ضربان))كان يأمر باملتعة((: يف قوله

مع من ليس من أهل مكة بني احلج والعمرة يف أشهر احلج يف العام أن جي: والثانية. ذلك
 .الواحد

معس ومعك ومعط مبعىن : تدلك وتلني، يقال:  متعس))تْمعس مِنيئَة هلا((: قوله
 .اجللدة حني تدبغ: )١(واملَنيئة. واحد

 الثوب مح: دارس متناه يف الِبالء، يقال:  أي))إن بْردي هذا خلَق مح((: قوله
 .وأمح وكذلك الدار والرسم إذا انتهى يف البالء

 امليم حبفت-احلبال، واحدها مرٌّ :  قيل))فخرجوا مبكاتلهم ومرورهم((: قوله
 اِملسحاة ما : وقد قيل-بالفتح-املُرور ضرب من املساحي واحدها مر :  وقيل-وضمها

 .أقبل حديدها على العامل، واملَرُّ ما مل يقبل
ال حيرم الرضعة وال الرضعتان، :  أي)) اإلمالجة وال اإلمالجتانحرمال ت((: قوله

 .أرضعته: ملَج الصيب إذا رضع، وأملَجته أمه
فما هو األمر على معىن االستفهام،مث :  أي))فَمْه: أحتُسب عليه؟ قال: قلت((: قوله

 وِله، وحيتمل أن يكون حذف اجلملة االمسية واجتلب اهلاء لبيان احلركة، كاهلاء يف ٍفه
 . مبعىن اكفف، استنصته ليسمعه قوله))فمه((

 واملغافري شيء يشبه الصمغ يوجد أبداً يف أصول ))أجد منك ريح مغافري((: قوله
أصلية :  واختلف يف امليم منه فقيل-الطلح ويف أصول نبات من احلمض يقال الرّمث 

                                     
 

 .املنية: يف األصل )١(
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منخور : يف األمساء إال يف هذا ويف قوهلم يءوواحده مغفُور، وإن كان هذا البناء مل جي
 .للمنخر ومغرود لضرب من الكَمأة

: املاذيانات: وقيل.  بكسر الذال وقد فتحها آخرون))على املاِذيانات((: قوله
وهي تعد لفظة مولدة سوادية فلذلك . األار: وقيل. أمهاا: وقيل. اجلداول الصغار

 . واعتمدنا على أول حروفها كيفما اتفقترتبها حبسب ما هو أصلها
من ثالثة من (( ويروى ))انقطع عنه العمل إال من ثالثة إال من صدقة((: قوله

 أو ))إال من صدقة(( فمن روى ))من(( بإسقاط ))صدقة((:  ويروى)١( بإسقاط إال))صدقة
حرف واحد،  وهو ))من(( ومها حرفان أو أعاد ))إال من((حذفه فهو تأكيد لفظي أعاد فيه 

 بدل املفكك من ))ثالثة(( خمفوضة على البدل من ))صدقة((ومن أسقط اجلميع جعل 
 .اجململ

ماالً   متمول متفَعّل من املال، ومعناه غري متخذ فيه))غري متموّل فيه ماال((: قوله
 . الرجل يتمول تموُّالً إذا صار له مال)٢(متول

 وهو الِبرسام، والِبرسام هو املرض املعروف بذات ))وموقع يف املدينة م((: قوله
 .اجلنب

الذي فيه بياض وسواد وأكثرمها البياض عند :  األملح))إىل كبشني أملحني((: قوله
 . إمليحاحا-بتشديد احلاء-بياض خيالطه سواد وقد أملح الكبش : بعضهم، واملُلحة

يف خروج : اإلزالق، أي: مالص اإل))استشار عمر الناس يف إمالص املرأة((: قوله
 فليس من ))ِمالص املرأة((أسقطت ومن روى : الولد وسقوطه قيل وقته، أملصت املرأة

مِلص الشيء من يدي يملَص : جارية ذات ِشماس وِمالص من قولك: هذا،إمنا يقال
وامنلص الشيء أفلت، وكذلك . وِرشاء مليص إذا كان يزلق الكف عنه إلمالسه. ملَصا
لصام. 

                                     
 

 .ال: يف األصل )١(
 .ميول: يف األصل )٢(



 
 
١٥٧ صحيح مسلماملفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين

 . أي هايت السكني)١())هلمي املْدية((: قوله
 اِملنحة واملَنيحة مبعىن واحد، منح يمنح منحا ))وأعارها فحلها وِمْنحتها((: قوله

وِمنحة، وهو هبة الشيء برمته، أو هبة املنفعة بفك الشاة أو الناقة ينتفع حبلبها مث تضرب، 
 .وغري ذلكواألرض ينتفع بزراعتها مث ترد، 

أجن يِجن :  اِملجنُّ مفعل من قوهلم))يف أقل من مثن اِملجنّ حجفٍَة أو تْرٍس((: قوله
 وقد يكون ترسا، فالتُّرس من عود، ومجعه )٢(مث قد يكون حجفة. إذا ستر، واجلُنة، السّتر

تُّر بالتُّرس، وصاحبه تارس وتراس التس: والتترُّس والتتِريس. ِترسة وِتراس وأَتراس وتروس
 .جلود فهو حجفَة واجلمع حجف  خشبة جتعل خلف الباب، فإن كان من)٣()واملَترس(

 فعيل من أمسك يمسك، بين للمبالغة لغة ))إن أبا سفيان رجل مسيك((: قوله
 .كشريب من شرب، يريد أنه شحيح

من : امليم، وقد روي بفتحها ميطان بكسر ))كما ثقلت مبيطان الصخور((: قوله
 ))ممطار((وقد روي بفتح امليم ونون ساكنة بعدها ويف اآلخر راء، وقد روي . بالد مزينة

 .خطأ إال األول  وكل ذلك))عْيطان((مبيمني وقد روي 
ما بعد أو ما :  أي))فما ماط أحد منهم عن موضع يد رسول اهللا ((: قوله
: مطت عن الشيء وأمطت عنه أي: ويقال. د وذهبماط مييط إذا بع: تنحى، يقال

واملَيط مصدر ماط يميط، واإلماطة مصدر أماط . حنيته: ومطت الشيء وأمطته. تنحيت
أحدكم أي تنحيته وقوله إذا وقعت لقمة "األذى عن الطريق إماطة ((يميط، ومنه 

 .))فليمط ما كان ا
اللفعة اليت يكثر : م مجع ملحمة وهي املالح))أشد الناس قتاالً يف املالحم((: قوله

 .فيها اللحم، مث سمي موضع الوقعة ملحمة، ومسيت الوقعة ملحمة

                                     
 

 ).١٩٦٧ رقم ٣/١٥٥٧(واملثبت من صحيح مسلم . املذية: يف األصل )١(
 ).١/٣٧٥(انظر املشارق . واملدية بفتح امليم وكسرها

 .جحفة: يف األصل )٢(
 .تكررت يف األصل )٣(
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قليل لنب ممزوج باملاء مذَق اللنب يمذُقُه فهو ممذوق :  أي))فيها مذْقَة من لنب((: قوله
 .وفالن يمذَق الود إذا كان ال يخِلصه. ومذيق إذا مزجه باملاء

بدل :  أي))ن اهللا لعن أو غضب على سبط من بين إسرائيل فمسخهمإ((: قوله
 .واملسخ تغيري الصور على جهة التشويه. صورهم

 ألحاديث كذا ثبت يف ا))واِملْزر شراب من الشعري. أن يشربوا اِملْزر((: قوله
 ما نطفت به ،والناس يوقعونه على شراب الذرة، والصواب:  أيضا))من الذرة((: وفيها
 .حاديث أنه منهمااأل

 وقع يف أكثر النسخ بالثاء املثلثة ويف بعضها بالتاء )))١(أماثَْته فسقته ختصه((: قوله
واهللا أعلم؛ ألن أماث مل يسمع رباعيا، وإمنا مسع ماث يميث ميثًا . وهو الصواب املثناة

ابت بن القاسم يف حكاه عنه ث. من قال أماث فقد أخطأ: وقال أبو حامت. وموثًا وموثانا
 . مرس وأذاب، ومعىن أماث يكون كذلك)٢(ومعىن ماث. الدالئل من تأليفه

املؤمن :  أي))املؤمن يأكل يف ِمًعى واحد والكافر يأكل يف سبعة أمعاء((: قوله
يقتصد والكافر ال يقتصد، أو ألنه ال يسمي فيأكل معه الشيطان، واملؤمن يسمي فال 

 .يأكل معه
 بالراء، وقد روي بالزاي، والتمرق والتمزُّق والتمعُّط ))رَّق شعرهافتم((: قوله

امرق وامزق فيدغم النون يف امليم، وهذه الصفات : ويقال. والتمعُّر كلها مبعىن واحد
يوصف الشعر ا يف الصحة واملرض إال التمرط بالراء فإنه يف الصحة خاصة؛ ألنه من 

 .يف األمراض قليلةكثرة الرطوبة، والرطوبة غالبا 
 قد يكن يملن عن الظاهر ويملن من ابتغاهن عنها، وقد ))مائالت مميالت((: قوله

يكن يِملْن إىل الرجال ويِملْنهم إليهن، وقد يكن يملن يف مشيهن ويملن القلوب إليهن، 
 .وحيتمل غري هذا كله

                                     
 

 ).٢٠٠٦/٨٧ رقم ٣/١٥٩١(واملثبت من صحيح مسلم . ختصه: يف األصل كأا )١(
 .بالتاء: يف األصل )٢(
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و حديدا، وتكسر ميمه ما ميشط به، عودا كان أ:  املشط))مشط ومشاطة((: قوله
مشاط فليس إال الكسر يف امليم، وأكثر ما يقال للذي يكون من : وتفتح وتضم، فإذا قالوا

 هو اسم ملا خيرجه املشط من الشيء الذي ميشط،وقد روي ))ومشاطة((: وقوله احلديد
طاء القاف للكتان وشبهه، وال: املشاطة واملشاقة سواء، وقيل:  بالقاف، وقيل))ومشاقة((

 .للشعر
أَمرض : يقال فيه.  املُمِرض الذي مِرضت إبله))ال يِورد ممِرض على مِصحًّ((: قوله
 .أَصح يِصح: واملُِصح الذي إبله ِصحاح يقال منه. يمرض

 تريد التهويل واملبالغة يف ))وما مالك((:  قوهلا))زوجي مالك وما مالك((: قوهلا
 ]. ٢-١:القارعة[﴾ما الْقَاِرعةُ. اِرعةُالْقَ﴿: اإليهام كقوله تعاىل

 تشري إىل موضوع مالك األول قبل التسمية به ))مالك خري من ذلك((: )١(وقوهلا
 . مالك خري من املالك، وحيتمل أن تريد خريا مما يف نفسك يفيد التهويل)٢(تقول

إبله ترعى إال  تريد أنه ال يترك ))له إبل كثريات املبارك قليالت املسارح((: وقوهلا
قليالً وتعاد إىل مباركها تقية أن جييء ضيف فال جيد ما ينحر له لوقته، أو طالب وفد فال 

 .جيد ما يعطيه حني سؤاله
 ))أن هوالك(( حتققن ))أيقنَّ(( وهو عود الغناء ))إذا مسعن صوت اِملْزهر((: وقوهلا

 .ينحرن للضّيفان: أي
ختص العضدين وإمنا أرادت ِسمن عامة  مل ))ومأل من شحم عضدي((: قوهلا

 .اجلسم، فَكَنت بالبعض عن الكل وقصدت بالعضدين؛ ألما أبعد عما يستحي منه
 . تريد أا فخمة عظيمة اخللق حىت الكساء مآلن منها))وملء كسائها((: قوهلا
 .ا ميضغبضعة، واملُضغة قدر ما ميأل الفم مم:  أي))وإمنا فاطمة مْضغة مين(( : )٣(قوله
 .الطَّلْق: ويقال له أيضا. وجع الوالدة:  املخاض))فضرا املَخاض((: قوله

                                     
 

 .قولك: يف األصل )١(
 .يقول: يف األصل )٢(
 .قوهلا: يف األصل )٣(
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 . وأن يريد الغزو نفسه، حيتمل أن يريد موضع الغزو))كان يف مْغًزى((: قوله
مطَِر الفرس يمطُر مطْرا : مسرعة، يقال:  أي))تصل جيادنا متمطَّرات((: قوله
. ذهب فيها: تمطَّر مثله، ومطَر الرجل يف األرض مطُورا وتمطَّروكذلك . أسرع: ومطُورا
 . عليها من العرق شبه املطر))متمطرات((يف معىن  وقد قيل

مثُلَ : منتصبا وكذا تمثَّل قائما، يقال:  أي)) متمثالًفقام رسول اهللا ((: قوله
ويقال أيضا إذا لَِطئ بأرض، وهو . ائما إذا انتصب ق-وليس مبشهور-يمثُلُ مثُوالً ومثَلَ 

 .من األضداد
يف غريه بفتحها، واملعروف :  وقد قيل، بضم امليم))ستجدون يف القوم مثْلة((: قوله

_ بضم امليم _ واالسم املُثْلة ))بالقتل جذعة(( يمثُلُ مثْالً نكَّلَ وأيضا -خمففًا-مثَلَ به 
قتله : جعله مثْلة، وأَمثَلَه السلطان: وأَمثَلَه. ومجعه مثُالت_ ء بفح امليم وضم الثا_ واملَثُلَة 
 .قَودا

 .خمتلفني جارين على أصوهلم:  أي))جتدون الناس معادن((: قوله
. اجلمر: وقيل. الرمل احلار: وقيل. الرماد احلار:  املَلُّ))فكأمنا تسفيهم امللَلَّ((: قوله

أطعمنا ملَّة كما زعم : نا خبز ملَّة وخبزا مليالً وال يقالوأطعم. واملَلَّة موضع طبخ اخلبز
 .وقد يقال املَلَّة عن احلفرة اليت فيه الرماد. الرماد احلارمللَّة من مل حيصل؛ ألن ا

يبقيه ملْوات  : أي يؤخره ويطيل مدته:  أي)) يملي للظامل-تعاىل-إن اهللا ((: قوله
مليم وضمها وكسرها وكذلك املالوة أيضا باحلركات بفتح ا. احلني: من الدهر، وامللوة

 .الثالث
مائة ((:  الفائدة يف قوله)) إال واحًدا مائةتسعة وتسعني اًمسا_ تعاىل_إن هللا ((: قوله

 تأكيد العدد وتبيينه تقية من أن تصحف تسعة وتسعون بسبعة وسبعني، )١())واحًداإال 
: إىل اجلهل، وإال فهو باإلحلاد أوىل وقالوقد رد هذا القول من إن حسن به النظر نسب 

أعوذ : _واهللا املستعان_ ال يفرق بني سبعة وسبعني وتسعة وتسعني قلت إن رسول اهللا 

                                     
 

 .واحد: صليف األ )١(



 
 
١٦١ صحيح مسلماملفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين

باهللا من هذا، إذا كان ينتفي عنه العلم لكونه ال يرمسها فليس بينه وبني أحد من الناس 
 .ه غري كاتب كونه يعلمها مع كونفرقان، وإمنا اإلعجاز واخلاص مبقامه 

 واملُرار نبت مر إذا أكلته اإلبل قَلَصت ))من يصعد الثنية ثنية املُرار((: قوله
وقد جاء يف احلديث . بنو آكل املرار: ويقال لقوم من العرب مشافرها، والواحدة مرارة

 .اآلخر على الشك بني ضم امليم وكسرها
 وبغري تنوين، فمن نون جعل ))كراهية(( بالتنوين يف ))إال كراهية أن أُملَّكُْم((: قوله

من أجل أن أِملَّكم، وجيوز يف :  وما إليها يف موضع نصب على املفعول له أي))أن((
ونني أحسن نأنه إين كرهت كراهية، وهو مع الت:  النصب على املصدر أي))كراهية((

ه ملَالً ومالالً مِللْت الشيء أَملُّ: تقول. أجعلكم متلون:  أي))كملأِم((: وقوله. وأعرف
وامللل . جعلين أَملُّ بإكثاره وأسأم: وماللة وملَّة إذا سئمته، وأملَّين غريي يملين إمالالً أي

 .سئم يسأم سآمة إذا ملَّ من شيء: والسآمة مبعىن، يقال
 . اِملرود)١()وهو ())أو اِملْيل الذي يكتحل به((: قوله
 مجع ممِحل وهو الذي مل ينبت أرضه، أَمحل يمحل ))فتصبحون مْمِحِلني((: قوله
 .فهو ممحل

: املارج: قيل]. ١٥:الرمحن[﴾وخلَق الْجانَّ ِمن مَّاِرٍج مِّن نَّاٍر﴿: تعاىل قوله 
مِرجت الشيئني إذا : نوعان، من قولك: املارج خليطان من النار أي: وقيل. اللهب

 .خلطتهما
يصلحه باملدر فيسد خلله ليثبت فيه املاء يقال : ي أ))فيمدر حوضه فيشرب((: قوله

 .أخبل من مادر: مدر يمدر، ويف املثل: منه
  . بسلْحه خبالً)٢(وهو رجل سقى إبله من احلوض وأسأر فيه قليالً فقذره

                                     
 

 .تكررت باألصل )١(
 .قدره: يف األصل )٢(



 
 
١٦٣ املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

 حرف النون
:  بكسر النون وإسكان الطاء وفتحها، ويقال)) بنطعفدعا رسول اهللا ((: قوله

 .نطع بفتح النون وسكون الطاء وهو اجللد أو اجللود جيمع
 اسم ملا ينتهب، - فيها )١( النهبة والنهىب بضم النون))وال ينتهب نهبة((: قوله 
. فيه االعتدال وال اإلباحة وال ضدمهاتخطُّف اجلماعة الشيء غري مشترط : واالنتهاب
 .املرة الواحدة من االنتهاب، وبكسر النون ِنهبة على مثال ركبة: والنهبة

الذي يظهر غري ما يعتقد، مأخوذ من الناِفقاء :  املنافق))آية املنافق ثالث((: قوله 
ب من األبواب وهي أحد أبواب جحر الريبوع يتركه غري نافذ مغطى بتراب قليل، فإذا طلُ

الراِهطاء والداماء والساِبياء ويقال للسابياء القاِصعاء : األخر خرج من هذا، وأبوابه األخر
. واملعىن قريب من األول. املنافق من النفَق وهو السرب يكون حتت األرض: وقيل. أيضا

وبعضهم . افقةاملرغب فيها لتكون ن: -بفتح النون وكسر الفاء مشددة-واملنفَّق سلعته 
 . والصواب هو األول- بسكون النون وختفيف الفاء -منِقق : يقول

مرهم أن :  أي))واستمع فأنِصت((:  ومنه قوله))استنصت الناس((: قوله 
 .أنصت ينصت إنصاتا: يسكتوا يقال: ينصتوا أي
لغة التقابل، البكاء عليه، من التناوح، وأصله يف ال:  أي))النياحة على امليت((: قوله

 . النوائح والواحدة نائحةنوهن النساء يتقابلن فتخمش كل نائحة وجهها، وه
طلوع نجم وسقوط آخر، من :  النوء عند العرب))مطرنا بنوء كذا وكذا((: قوله

 .))ذهب لينوء((: ومنه قوله. ناء ينوء إذا ض
 .، ومجع ند أنداداِملثْل:  النّدُّ والنديد))داأن جتعل هللا ِن((: قوله
 يف - خمففًا -نممت : يقال. الذي ينقل األخبار:  هو))ال يدخل اجلنة منَّام((: قوله

 . يف الشر- مشددا -اخلري ونممت 
 .إذا جرحه مرة ثانية:  نكَأ اجلرح ينكَأ نكْئًا)) فلم يرقأ الدم)٢(فنكأها((: قوله

                                     
 

 .امليم: يف األصل )١(
 ).١١٣ رقم ١/١٠٧(واملثبت من صحيح مسلم . فذكاها: يف األصل )٢(
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 .انتفطت:  انتربت يده.ا منتِفطًامنترب:  أي))فتراه مْنتِبًرا((: قوله
 مجع نائبة، ونائبة فاعلة من ناب ينوب إذا عرض ))وتعني على نوائب احلق((: قوهلا

كل وقت يتكرر فيه الفعل، : ونـزل املرة بعد املرة،وقد يكون بدء دون عود والنوب
 .القُرب وهو البعد أيضا: والنوب

: جربيل، والناموس:  يعين))نـزل على موسىهذا الناموس الذي أ((: قوله
 .رسول اخلري: صاحب سر امللك، والناموس

تقول العرب انتفع لونه وامتقع . متغري:  بفتح القاف أي))منتفع اللون((: قوله
 .بالنون وامليم
:  والنسمة))وبرأ النسمة((:  مجع نسمة، وكذلك قوله))وهذه نسم بنيه((: قوله
إا الروح أو النفس ال خيرج عن هذا ومن قال إا ما : ومن قال. ه اخلليلقال. اإلنسان

 .تكون فيه الروح قبل البعث وددت أين لقيته حىت أسأله عن هذا القول ما معناه
 كلمة يراد ا املدح العام أال ترى االسم الذي ))نعم(( ))ولِنْعم ايء جاء((: قوله

 .يت الستغراق اجلنس يف املدح، ونقيضه بئسبعدها ال تفارقه األلف والالم ال
 النيل فيض مصر وهو فعل من نال ينيل، ))والظاهران النيل والفرات((: قوله

كالدين من دان، والقيل من قال، وإذا بين فعل من قال وهو من ذوات الواو فبناؤه من 
لالم عليه؛ نال أقرب لقلة الكلفة؛ إذ هو من ذوات الياء، وهو علم وجاز دخول األلف وا

 .ألن أصله نكرة كالفرات
والنـزلة . مرة أخرى: قالوا]. ١٣:النجم[﴾ولَقَْد رآه نـزلَةً أُْخرى﴿:  تعاىلقوله

 .مصدر، فكأن املعىن واهللا أعلم ولقد رآه نازالً نـزلة أخرى بعد أوىل تقدمتها
 .متهلي علي وأخريين:  أي))أنظريين وال تعجليين((: قوله
املرئي إذا نظرت نور يعكس البصر ال أرى غريه، :  أي))نَّى أراهنور أ((: قوله

:  وكذلك قوله))رأيت نوًرا((: وتفسريه قوله يف احلديث اآلخر. فكيف أرى والنور حيجبه
 على الناظر أو على حسه، ))حجابه((:  وحيتمل أن يعود الضمري يف قوله))حجابه النور((

 .فظ عن موضعه فقد حرف الل))نور إين أراه((ومن روى 
 مجع نصب وهو احلجر الذي يذبح عليه ويقال فيه نصب ))يف األنصاب((: قوله

: ما نصب ليعبد من دون اهللا ومنه: وقد قيل. بضم النون وسكون الصاد ومع الضم أيضا
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:  ومنه قول أيب الدرداء))صنًما((:  ويف أخرى))وحول الكعبة ثالمثائة وستون نصًبا((
))صب أمحركأين ن((. 

 .إذا أسرع: جنا ينجو نجاء:  ناج فاعل من قوهلم))فناج مسلَّم((: قوله
نشدتك اهللا وناشدتك اهللا إمنا : وقوهلم. سؤاالً هللا:  أي))بأشد مناشدة اهللا((: قوله

 .الصوت معناه سألتك، وبعضهم يشترط أن يكون سؤاالً بصوت عال لكون النشيد
مجع ناجذ وهي أقصى : -اجذ بالذال املعجمة  النو))حىت بدت نواجذه((: قوله

 .الطواحن اليت يف الفم، وإمنا تنبت عند مقاربة األشد وهي أربع
 بالسني والشني ومعنامها واحد وهو األكل بسرعة، ))فنهس منها نْهسة((: قوله

 .بعكس ذلك: بالفم كله، وقيل: باملهملة بأطراف األسنان، وباملعجمة: وقيل
يتجاوزهم :  يروى بفتح الياء وضمها والفتح الوجه، أي))هم البصروينفذ((: قوله

 .وحييط م النضامهم وكوم يف مستوى ال حائل فيه دوم
 .الحقة:  أي))فهي نائلة من أميت((: قوله
 النمرة مشلة من صوف فيها ختاطيط أمثال األهلة وجتمع ))يرفع ِمنرة عليه((: قوله

فلم يوجد له شيء يكفن فيه إال ((: ، وقوله))تايب النّمارجم((: على ِنمار، ومنه قوله
 .))نِمرة

 أصل النافلة يف اللغة العطية بال ))وكان صالته ومشيه  إىل املسجد نافلة له((: قوله
 .ِعوض،مث مسيت غري املكتوبة نافلة لكوا غري الزمة للمصلي

القصعة من املاء، : فَةوالنُّطْ. يصب:  يفيض))أال وهو يفيض عليه نطفة((: قوله
فعلى هذا يكون من . النطفة الكثري من املاء: وقيل. واشترط بعضهم فيه أن يكون صافيا

: فقال. وقد صحفه بعضهم. النطفة املاء الصايف كثريا كان أو قليالً: وقد قيل. األضداد
نَِطَف ينطُف : يقال. يقطر أو يسيل:  أي))يْنطف رأسه ماء((: ، قوله))يفيض عليه نصفه((

 .))تْنِطف السمن((: ومنه قوله. نطَفانا
يدفعه وينهضه، وقد رواه بعضهم :  بفتح الياء أي))ال ينهزه إال الصالة((: قوله
وأنا ال أعرفها، والذي يصح عندي ز ومل . هي لغة: وقال أحد املتأخرين. بضم الياء

 .أز
ل يف الوقت الذي هو يل من بني دوليت يف العم:  أي))فجاءت نوبيت((: قوله

 .النائب يف هذا هو الذي يعتاد بعد انصرام فيعود مرة بعد مرة. أصحايب املتداولني معي
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يريد أنه ينتقص : ةقال أبو عبيد. نجاءتهو االس:  قال وكيع))وانتقاص املاء((: قوله
ص يف املاء والذي يظهر يل أنه يريد إتقان غسل النواحي حىت يظهر النق. البول باملاء

 .املغسول به، أو يعلم الغاسل أنه ينقص منه جدا كيما يكثر الغسل
 .تأخرت بعيدا:  أي))فانتبذت((: قوله
شعر مقدم الرأس، مث يطلق على الشعر كله :  الناصية))ومسح على ناصيته((: قوله

:  قالواناصاه، كما: وطيئ تقول. النواصي لتقدمهم: باجملاورة، ومنه يقال ألشراف الناس
 .ناجاة يف ناجية
نضحت ((: صب عليه، وكذلك قول عائشة:  أي))فلم يزد أن نضح باملاء((: قوله

 .))حوله
. الناقة يستقى عليها املاء: مجع ناضح، والناضح:  النواضح))فنريح نواضحنا((: قوله

 )١(هالك من اهلوالك وفارس من: وفواعل ليس مجعا للمذكر إال قوهلم. اجلمل: وقيل
 .لفوارسا

 بضم النون )٢(...)النون(...حضت :  أي- بضم النون ))لعلك نفست((: قوله
 .وفتحها إذا ولدت

 .األثر: التأثري، والنُّكتة: أثَّر، والنكت:  أي)) بعود)٣(فَنكَت((: قوله
 بإسكان الدال كذا رواية أكثر الرواة إال أهل التقييد ))إنه باحلجر ندب((: قوله
دوه بفتح الدال وهو الصواب وبالرفع والنصب وهو األثر من اجلرح وشبهه، منهم فإم قي

 :ومجعه ندوب ومنه قول الفرزدق
 يف األْحجال)٤(ندًبا من الرَّسفان ومقَيَّد ترك احلديد بساقــه

 .وقد قيل إن الندب مجع ندبة
                                     

 

 .يف:  األصليف )١(
 .حلق مطموس باألصل )٢(
 ).٣١٥ رقم ٢٥٣ -١/٢٥٢(واملثبت من صحيح مسلم . فنكث: يف األصل )٣(
 ).ندب(واملثبت من اللسان . الرسفات: يف األصل )٤(
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وى، وجني مصدر مِسرٌّ لرجل أو معه يف سر من النج:  أي))جنيٌّ لرجل((: قوله
: تعاىلوصف به كعدل وزور وشبههما، وهو يقع للمفرد واجلمع بلفظ واحد قال اهللا 

ويف بعض ]. ٨٠:يوسف[﴾خلَصوا نِجيا﴿:  تعاىل، وقال]٥٢:مرمي[﴾وقَرَّْبناه نِجيا﴿
 . منه))ال يتناجى اثنان دون واحد((:  وقوله))يناجي رجالً((: األحاديث
العقول، مجع ية بضم النون وفتحها :  أي))حالم منكم والنهىأولو األ((: قوله

 .والضم أشهر ألا تنهى عن القبيح
 ألن خنالً بنجد من أرض ))بنخلة(( وصوابه ))بنخل(( كذا وقع ))وهو بنخل((: قوله

 .غطفان وهو املذكور يف ذات الرقاع، وخنلة موضع قريب من مكة حيث جاء وفد اجلن
 فهو النائل، منهم من أخذ من بقية وضوئه :  أي))ئل وناضحفمن نا((: قوله

ومنهم من زاد على النيل أنه رش مبا أخذ على غريه إيثارا منه وجودا، وحيتمل أن يكون 
الناضح الذي مل يقدر على أن يأخذ وال أدرك فأقبل يلتمس ما جيد من بلله على صاحبه 

 .نضح غلته إذا شرب القليل: من قوهلم
 .رده وأنكر عليه ما فعل:  معناه))فدفع يف نحره((: هقول
: أخرجت تراا والكنانةَ: تستخرجوا، نثَلت البئر:  أي)))١(وأنتم تْنتِثلُوهنا((: قوله

 .أخرجت سهامها
 النخامة والنخاعة مبعىن ومها ما يلقيه اإلنسان وتنخع سواء، ))رأى نخامة((: قوله

 .واألول هو الصحيح. مة من الرأس والنخاعة من الصدرالنخا: وقد فرق بعضهم فقال
 معناه يطلبها، نشد ينشد إذا طلب، وأَنشد ))من مسع رجالً يْنشد ضالة((: قوله

 .ينشد إنشادا إذا عرف ا
 .انتظرنا، فينبغي أن يكون بضاد غري مشالة:  معناه))ونضرنا تسليمة((: قوله
 بضم ))تنـزروا((:  يروى)) رسول اهللا )٢(تنـزرواوما كان لكم أن ((: قوله

:  بفتح التاء وختفيف الزاي، وكذلك قول عمر))تنـزروا((التاء وتشديد الزاي و 

                                     
 

 ).٥٢١/٦ رقم ٣٧٢_١/٣٧١(واملثبت من صحيح مسلم . تنتبلوا: يف األصل )١(
 ).٦٣٨ رقم ٤٤٢_١/٤٤١(لم واملثبت من صحيح مس. تنـزووا: يف األصل )٢(
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 فروي بالتشديد والتخفيف وأكثر الرواة خيففون واألقل ))نـزرت رسول اهللا ((
: ري نـزرت يف تفس-رمحه اهللا-بالوجهني، وكذلك خففه ثعلب وغريه، وقال مالك 

 .أحلحت: وفسره غريمها. جئته مبا يكره: كرهت، أي: وقال ابن وهب. راجعت
فالن ما يعطي : وهو أبني يف تفسريه، والتشديد أيضا معروف، ومن كالم العرب

لَح عليه: أينـزر حىت يي. 
نتداول وخنتلف فنجيء نوبة نوبة، والتناوب التفاعل :  أي))فكنا نتناوب((: قوله
من نابه شيء يف ((: عرض، واملعىن يعرض له كل واحد منا وقتا، وقوله: أيمن ناب 
 .عرض له:  أي))صالته

م الذي يعد للقادم ينـزل عليه عند ا الطع)١( النـزل))أعد اهللا له نـزالً((: قوله
اجعله :  أي،منـزله:  أي))وأكرم نـزوله((: وقوله. صنعنا لفالن نـزالً: قدومه، يقال
وقد . يكون مثله]. ١٠٧:الكهف[﴾جنَّات الِْفْردْوِس نـزالً﴿: وقوله تعاىل. مكرما فيه

 .هو من نـزول الناس: قال األخفش
 يف الظاهر أن يف )) كل ليلة إىل السماء الدنيا-تبارك وتعاىل-ينـزل ربنا ((: قوله

ربنا، أو بنا، أو لطف رالكالم جمازا أو حذف منه املضاف إليه مقامه، واملعىن ينـزل أمر 
رمحة ربنا، وهذا تفعله العرب ثقة بفهم السامع وأنه يعرف املقصود، تريد به اإلجياز 

واهللا . أهل القرية: أي]. ٨٢:يوسف[﴾واْسأَِل الْقَْريةَ﴿: واالختصار ومثله قوله تعاىل
 .أعلم

 .رجع: رجعت، أناب ينيب إنابة فهو منيب أي:  أي))وإليك أنبت((: قوله
 هو على حذف املضاف، املعىن وقت نشاطه، أو )) أحدكم نشاطهليصل((: قوله

فأصبح نشيطًا ((: حني نشاطه أو ما شاكله، والنشاط ضد الكسل وهو اخلفة ومنه قوله
 .))النفسطيب 

 .الذي ال يكون من فم: وقيل. الصوت:  النقيض))مسع نقيًضا من فوقه((: قوله
 .املشابه: ألمثال، والنظرياألشباه وا:  أي))إين ألعرف النظائر((: قوله

                                     
 

 ).نـزل(واملثبت من اللسان . النـزول: يف األصل )١(
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موضع طبخ اخلبز، واتفق :  التنُّور)) واحًداكان تنُّورنا وتنُّور رسول اهللا ((: قوله
 .إيقاد النار: على امسه العرب والعجم، ووزنه تفعول من التنوُّر وهو

 .العناء:  النصب))فيستريح من الدنيا ونصبها((: قوله
 أي عرف مبوته، وذكر أن اسم النجاشي أصحمة وهو ))نعى النجاشي((: قوله

 .بلسان العجم عطية
: ما يكره، وقد روي بفتح القاف وكسرها ويقال:  أي))ما ينقم ابن مجيل((: قوله

 .نِقم ينقَم ونقَم ينِقم، وفعل يفعل أفصحهما لغة القرآن
فصل وهو  طرف الكتف الذي يتحرك يف امل)٢( النغض)) كتفه)١(نْغِض((: قوله
 ))غض كتفهناعند ((و ))عند نغض كتفه((:  أيضا، وقد جاء يف احلديث)٣(الناغض
فَسيْنِغضونَ ِإلَْيك ﴿: -تعاىل-قال اهللا . نغض وأنغض إذا حترك: يقال. املتحرك: والناغض
العظم اللني : الغضروف وهو: حيركوا، والنغض: أي]. ٥١:اإلسراء[﴾رؤوسهْم
 .يـالعصب

:  كقولك))املسلمات(( وإضافته إىل ))نساء(( بنصب ))يا نساء املسلمات((: ولهق
يا أحق من ينطلق عليه : يا رجال املؤمنني، ويا رجال القوم إلرادة التخصيص واملدح، أي

يا نساء ((: هذا االسم الستحقاقه الجتماع أوصاف هذا الصنف احلميدة فيه وقد روي
املوضع إن : النعت اللفظي إن كان املسلمات مرفوعا أي بالرفع فيهما على ))املؤمنات

كان منصوبا، وقصد باملنادى العلمية وتوهم فيه اإلفراد؛ ألنه مفرد اللفظ، وألنه ال مفرد 
 .له من لفظه
 .لتخربن، واهلاء فيه لتبيني احلركة:  أي))أَما وأبيك لتنبّأَنَّه((: قوله
اإلبل خاصة، واألنعام اإلبل :  هي))يرحيون نعمهم((:  وقوله))فصفت النَّعم((: قوله

 .واألول هو املعروف: مها مبعىن واحد: وغريها كالغنم والبقر، وقد قيل

                                     
 

 ).١٨٠٧ رقم ١٤٤١_ ٣/١٤٣٣(واملثبت من صحيح مسلم . نغص: يف األصل )١(
 ).نغض(واملثبت من النهاية . النغص: يف األصل )٢(
 ).نغض(واملثبت من النهاية . الباغص: يف األصل )٣(
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١٧٠
 

 .))فصفَّت الغنم مث صفت النَّعم((: ويف هذا احلديث دليل عليه ألنه قال
 .أمعن النظرأنعم النظر ك: بالغ ا وأكثر، ويقال:  أي)))١(فأَْنعم أن يربد ا((: قوله
وِنعمةَ عٍني، ونعم عٍني، :ال تقُر عينك به، وكذلك:  أي))ال نْنِعمك به عيًنا((: قوله

 .ما تنعم به العني من النعمة وتقر به: ونعمى عني، أي
 جاء بنعم على لغة من كسر العني مث أردفها مبا وأدغم ))ِنِعمَّا للمملوك((: قوله

 .ا للمملوكأحسن م:  أي))نعمَّا((: فقال
:  ويروى))ناشز اجلبهة((ناشزه وبارزه، ويف حديث آخر :  أي))ناتئ اجلبني((: قوله

 . وكذلك مها جبينان، من كل جانب جبني، ومها ما فوق احلاجبني))اجلبينني((
 .ما يف السهم من احلديد:  النصل))ننظر إىل نْصله((: قوله
 .يف السهم من العود وهو الِقدح أيضاما :  النِضيُّ))ننظر إىل نِضيّه((: قوله
 يريد فنـزلين ))مررنا على القنطرة: فنـزلين زيد منـزالً حىت قال((: قوله

وصف يل الطريق، فإما أن يكون حذف لعلم السامع أو سقط عند : منـزالً منـزالً أي
 .الكَتب، واهللا أعلم

 .نتحاًء إذا قصدانتحى ينتحي ا: قصده، يقال:  أي))فانتحاه ربيعة((: قوله
 .ما بني الضواحك والطواحن وعدا أربعة:  األنياب))حىت بدت أنيابه((: قوله
 الذبائح اليت يتقرب ا إىل اهللا : النُّسك: ))ويوم تأكلون فيه من نسككم((: قوله

املواضع اليت يتقرب فيها : واملناسك. ذبح النسيكة: ونسك. الذبيحة:  والنسيكة-تعاىل-
 .بالذبح
 .أعيا، ينفَه فهو ناِفه، ومجع نافه نفَّه:  نفَه))هجمت عيناك ونِفهت نفسك((: ولهق

 وبالتاء ))ناعوس(( هذه اللفظة رويت بالنون )) ناعوس البحر)٢(وقد بلَْغن((: قوله
 ))ناعوس(( فأما ))قاموس(( وبالقاف وامليم مكان العني ))قاعوس(( والقاف ))تاعوس((

بلغ قعر البحر الذي ال حركة له فهو كالناعس، فأما : ن النعاس أيفيكون فاعوالً م
                                     

 

 ).٦١٣ رقم ١/٢٤٨(واملثبت من صحيح مسلم . ربدا أن ي: يف األصل )١(
 ).٨٦٨ رقم ٥٩٤ - ٢/٥٩٣(واملثبت من صحيح مسلم . يلفق: يف األصل )٢(



 
 
١٧١ املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

 ))قاعوس(( بالتاء فال يصح له معىن إال على بعد وتكلف نبذه أوىل، وأما ))تاعوس((
: دخول الظهر وخروج الصدر خبالف احلَدب أي: فيكون فاعوالً من القعس، والقَعس

 أو بلغ املوضع الذي مل )١(عضو األقعسبلغ من البحر املوضع الذي هو مقعر على مثل ال
 فيكون فاعوالً من قمس يقِْمس إذا غيبّ يف ))قاموس((وأما . تكسر: حيصل فيه قعس أي

املاء، فيكون القاموس املوضع الذي يقمس كل شيء فيه، كناظور من نظَر، وطاعون من 
نقال أبو عمر الزاهدو. وسطه: وقيل. لُجته: وقيل. قعر البحر: القاموس: وقيل. طَع :

وعلى هذا يريد املوضع، فذكر ما يكون منه، واحليوان إمنا يكون يف . احلية: القوموس
 )٢( إن هذه اللفظة مل يقع فيها على ثلج-رمحه اهللا-ولقد قال أبو علي اجلياين . القعر منه
اظه،  األمر أن هذا الكالم لرباعته وبالغته، وبعده عن التكلف، وعذوبة ألف)٣(ومجلة

وامتزاجه بالنفس، وأخذه مبجامع القلوب بلغ الغاية القصوى اليت هي كقعر البحر، واهللا 
 .أعلم

يقطر عين الطيب، والنضح أكثر من النضخ :  خباء معجمة أي))أنضخ طيًبا((: قوله
.  ملا رق)٤(قاله ابن قتيبة، وقال اهلروي بالعكس، وقد قيل النضخ ملا ثخن وغلظ والنضح

 .لنضخ ملا تعمد، والنضح ملا مل يتعمدا: وقيل
. قصدت وزرت: واعتمرت. أزارين:  أعمرين))فأعمرين من التنعيم((: قول عائشة

ويسمى تنعيما ألن نعيما جبل . على أربعة أميال: وقيل. والتنعيم على فرسخني من مكة
 .نعمان: عن ميينها، وناعما جبل عن مشاهلا، وبينهما واٍد يقال له

: اجذبوا الدالء للسقاية وكذلك قوله:  أي))انـزعوا بين عبد املطلب(( :قوله
ال ((: ومنه قول عمر. جذبتها:  وأصله يف الِقِسي، نـزعت القوس))لنـزعت معكم((

 .جذبتهم الِقسي وعلومت اجلبل:  أي))تزالون أصحاء ما نـزعتم ونـزومت

                                     
 

  .األنعس: كأا: يف األصل) ١(
 ).٦/١٥٧(بدون نقط أوله، واملثبت من شرح صحيح مسلم :  يف األصل )٢(
 .محله: يف األصل )٣(
 ).نضح( النهاية واملثبت كما يف. النضخ: يف األصل )٤(
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 .ب سريع من السريضر: أسرع والنص:  أي))إذا وجد فُْرجة نصَّ((: قوله
نفلْنيه ((: وكذلك قوله. أعطانيه:  أي))أن أردَّ شيئًا نفَّلَِنيه رسول اهللا ((: قوله
 .العطية:  واألنفال مجع نفَل، والنفَل))يا رسول اهللا
 وكل واحد منهما مجع ))نقاب((:  ويروى))على أنقاب املدينة مالئكة((: قوله

املعىن أن على أبواا وكل موضع يدخل منه إليها الطريق يف اجلبل، و: نقب، والنقْب
 .مالئكة

 .اخلالص النقي: خيلَّص وينقَّى، والناصع:  أي))ويْنصع طَيّبها((: قوله
واالستخراج، ومنه قيل للزائد يف . االستثارة:  أصل النجش))ال تناجشوا((: قوله
 .جنَّاش: مثن السلع
ال ((:  الناس عن بعض بالذم وهو أوىل لقولهالتنفري، إما تنفري بعض: النجش: وقيل
 . وإما تنفري الرجل عن السلعة بذمها له أو مبدح غريها))تناجشوا

: القطع والربي، أي تقطعون، والبراية:  النحت))كأمنا تْنِحتون الفضة((: قوله
 .النُّحاتة

راهم  النواة اسم ملا قيمته مخسة د))تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب((: قوله
 مقدار النواة من الذهب مخسة دراهم من انك: وقيل. كالنش ملا قيمته عشرون درمهًا

 .النواة اسم خلمسة دراهم وزنا من ذهب: وقيل. الفضة
. وكأن هذا منه. سقط، والندور، تقدم الشيء على صنفه:  أي))فندر رأسه((: قوله

 .ا سقطه معنا)) وندرْتفندر رسول اهللا ((: وقوله
 نقري مبعىن منقور فيه، أي قد ))وهو مدلَّ رجليه على نقري من خشب((: قوله

 .جوف وحفر فيه حىت صار كاألدراج
 )١( بفتح الشني، ومعناه مل متكث))فلم تنشب أو وضعت محلها بعد وفاته((: قوله
: ىويرو.  يف شيء غريه حىت أخذت فيه، أو حىت حل إن كان مما ال يعاجل)١(أي مل تأخذ

 .)) نظرت إىل أيب جهل)٢(فلم أنشب أن((:  ومنه))فلم تلبث((
                                     

 

  .ووضع حتت النون نقطتني. منكث: يف األصل) ١(



 
 
١٧٣ املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

خبور، وهو : والقُسطْ. شيء يسري:  أي)) من قُْسط أو أَظْفار)٣(نبذة((: قوله
 .هندي وحبري، وظُفار الطيب خبور معروف أيضا: نوعان

 . كذلك أيضا))إمنا كان يف عْنفَقَته وصدغيه نْبذ((: ومنه قوله
 .نـزع ينـزع نـزعا أي جذب. اجلذب:  والنـزع))ه ِعرق نـزعهلعل((: قوله
 . أي يؤخروه))كنت آمر فتياين أن ينظروا املعسر((: قوله

 .وبعت بنِظرة أي بتأخري. واالسم النِظرة. أنظَر ينِظر إذا أخر
 . وال يرهقهه معناه يؤخر))فلينفَّس عن معسر((: قوله
بعته ناجزا بناجز أي :  أي حباضر يقال)) غائًبا منه بناجزوال تبيعوا شيئاً((: قوله

 .املنقضي: والناجز يف غري هذا. حاضرا حباضر
 من حاجتك -بفتح النون- زوأنت على جن. نجز ينجز نجزا أي انقضى: يقال

 . أي على استشراف هلا-وبضم النون 
_ لنسيئة والنسيء مهموز  وا.  أي بتأخري))باع شريك يل وِرقًا بنسيئة((: قوله

نسأ اهللا يف أجله وأنسأ اهللا فيه أي : يقال. التأخري:  والنساء- غريه مهموز -والنسي 
 .أخره

 . ببيعها وتذهب بالربح)٤( أي تسرع)) للربححقةمْنفَقة للسلعة مم((: قوله
. العطاء بال مثن: والنحل بضم النون.  أي أعطيته))إن حنلت ابين غالًما((: قوله

والنّحلة والنُّحل على مثال فعل اسم للعطاء وحنلت فالنا القول . نحلَت أَنحل نحال: يقال
 .نسبته إليه إذا مل يقله: -بفتح النون-نحال 

.  معناه مل نرك له غري أهل)) عليك)١(مل نْنفَس(( و ))فما نِفسناه عليك((: قوله
  .ره له أهالً، أي رآه أنفس منه، أي أعظم وأغلىنِفس فالن على فالن كذا إذا مل ي: يقال

                                     = 
 

  . نأخذ: يف األصل) ١(
 ).١٧٥٢ رقم ٣/١٣٧٢(واملثبت من صحيح مسلم . تنشب أي: يف األصل )٢(
 ).٩٣٨ رقم ٢/١١٢٧(واملثبت من صحيح مسلم . نفذه: يف األصل )٣(
 .نشرع: يف األصل )٤(
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والتنافس الذي هو التحاسد .  من ذلك أيضا))مل أُصب ماالً هو أنفس عندي منه((: وقوله
 .إمنا معناه أن احلاسد يرى أن الذي نال احملسود أنفس منه ويرى أنه أحق به منه

 ونذْر - بفتح النون -ذْر ن:  يقال))يف نذْر على أمه توفيت قبل أن تقضيه((: قوله
. ما يوجبه املرء على نفسه من عمل مل يكتب عليه ولكن يكون بسبب:  والنذر-بالضم-

 .))ال وفاء لنذر يف معصية اهللا((: ومنه. نذَر ينِذر: يقال منه
وأَنذَره غريه . نِذر بالشيء ينذَر إذا علمه: يقال.  أي علموا))ونِذروا به((: وقوله

 .أَنذَر به أيضاو
 أي مذللة، وقد صحف بعضهم نونه تاء وله معىن ))وكانت ناقة منوَّقة((: قوله

 .ولكنه تصحيف
نب التيس يِنبُّ نبيباً إذا صاح وقد .  أي صياح))له نِبيب كنِبيب التيس((: قوله
 .يهيج للسفاد
نكَل عن الشيء إذا : ن قوهلمالعقوبة، وأصله املنع م:  النكال))إال نكَّلْته((: قوله

ويقال نكَّلْته ونكَّلْت به، ويف . أي فعلت به ما مينعه ومجعه أنكال لكونه مانعا. رجع
 . أي مانعا لغريه))أال جعلته نكاالً((: احلديث اآلخر
يْستْنثَل ((:  أي يستخرج، وقد روي))فتكُسر ِخزانته ويْنتثَل طعامه((: قوله
 .عىن األول وهو مب))طاعمه

وندبة .  أي دعاهم للحرب وحثهم عليها)) الناسفندب رسول اهللا ((: قوله
امليت من هذا بأم كانوا يدعون باسم امليت ويدعون الناس للنياحة عليه واإلعانة فيها 

 .واملساعدة
 . أي أضجعوه ميتا))فما أشرف هلم أحد إال أناموه((: قوله
إذا ((: ومنه قول علي . نامت الشاة إذا ماتت: ليقا. أماتوه: أناموه: يلقو

 . أي اقتلوهم .))أتيتم اخلوارج فأِنيموهم

                                     = 
 

 ).١٧٥٩ رقم ٣/١٣٨٠(صحيح مسلم واملثبت من . تِنفس: يف األصل )١(



 
 
١٧٥ املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

. العثْرة: والنكْبة.  أي أصاا حجر فأدماها كأا عثرت فيه))فنكبت إصبعه((: قوله
ا،  بالتاء ومعناه أثر فيه)١( وقد رأيته لبعضهم فنكتت))حىت النَّكْبة يْنكَبها((: ومنه قوله

 .ومعناه صحيح كاألول
 التندية أن يسقي الفرس مرة، مث يعد ))وخرجت بفرس أيب طلحة أُندّيه((: قوله

إمنا : ليرعى، مث يسقى، يعاد هذا مراراً وكذلك يصنع باإلبل وأنكره بعضهم يف اخليل وقال
 ))أنديه((معىن : وقيل. أخرج به إىل البادية: أي_  بالباء ))أُبدّْيه((هو يف هذا املوضوع 

 .واألول هو الوجه، واهللا أعلم. أُجرّيه حىت يعرق وذلك العرق هو التندي
 .خياره: ونخبة الشيء. انتخب ينتخب انتخابا.  أي أختار))خلين فأنتخب((: قوله
 . النفَر ما بني الثالثة إىل التسعة))فإذا نفَر((: قوله
 .من حر الرمضاء وتأثري احلجارة فيها معناه تأثرت ))فنِقبت أقدامنا((: قوله
 أي نشاطك وكرهك، أو وقت نشاطك ))شطك ومكرهكنيف م((: قوله
 .وكرهك

 حيتمل أن يريد النية اليت هي القصد إىل العمل والعزم ))ولكن جهاد ونية((: قوله
وضع يكون مب عليه،وأن يريد النية اليت هي السفر والبعد عن األهل لكونه ذكر اجلهاد وقد

 أي إذا دعيتم للخروج يف ))فانفرواستنفرمت وإذا ا((: اجملاهد وقد يتوجه إليه، أال تراه قال
 .نفر له فاخرجوا
 أي عاندهم وعاداهم، ونوأ ألهل اإلسالم أي ))ظاهرين على من ناوأهم((: وقوله
 .عنادا ومعاداةً
ت اإلبل وغريها إذا أنق:  يقال))وإذا سافرمت يف السنة فبادروا ا ِنقْيها((: قوله
وقال . استخرجت خمه: ونقَيت العظم ونقوته وانتقيته. املخ والشحم: والنّقْي. سمنت
 . كل عظم ذي مخ: )٢(النّقْو: الفراء

                                     
 

 . فبكتت: يف األصل )١(
 ).نقا(واملثبت من اللسان . النقوا : يف األصل ) ٢(
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 بادروا ا ِسمنها لتقوى على احلمل لكون اجلدب يابس ))بادروا ا نقيها((: قوله
 .د محلوها بقدر صحتها وقواهلا ما تأكل إال ما يعطاها، وحيتمل أن يري

 بلوغ اهلمة والغرض من ة النهم))فإذا قضى أحدكم هنمته من وجهه((: قوله
منهومان ال يشبعان ((: ويف احلديث. وقد نِهم بكذا ينهم فهو منهوم أي مولَع. الشيء

 .))منهوم بالعلم ومنهوم باملال
إذا أتبعوه الرجس، فإذا مل  بكسر النون وسكون اجليم، هذا ))رجس جنس((: قوله
 .نجس وجنْس ال غري، وقد نِجس الشيء ينجس نجسا: يتبع قالوا
نفَج األرنب إذا وثب، وأنفجته أنا : يقال.  أي أثرناه))فأنفجنا أرنًبا((: قوله
 .وكذلك ثدي املرأة إذا رفع الثوب. ونفَج الفرُّوج من بيضته إذا خرج. واستنفجته
 .حدودها؛ ألا معرفة ا وتكون مجعا: )١( منارها))ن غيَّر منار األرضم((: قوله
 .نكَص ينكص نكوصا: يقال.  أي رجع))فنكص على عقبيه((: قوله
 . أي تقشر وتبقر- حباء مهملة ))وهي النخلة تنسح نسًحا((: قوله
 .به الِفراش أو اهلودج  األمناط مجع نمط وهو ما يغشى))وأنَّى لنا أمناط((: قوله
:  هن اللوايت يطلنب من ينتف شعور جسومهن، والنامصات))واملتنمصات((: قوله

 .احلديدة اليت يصنع ا ذلك: واِملنماص. اللوايت ينتفنه ألنفسهن
كصرد  طائر معروف، ومجعه ِنغران:  هو تصغري نغر، والنُّغر))ما فعل النُّغري((: قوله
 .وِصردان

وقد رواه . نِصب ينصب  نصبا إذا تعب.  أي ما يتبعك))ما يْنِصبك منه(( :قوله
 أي ما حيزنك ))ما يضنيك((ما يهزلك، و :  أي))ما ينضيك((: بعضهم يف غري هذا

 .وميرضك
 أي تغرب لون مائها، وحيتمل أن ))كأن ماءها نقاعة ِحنَّاء((: وقوله يف بئر ذي أروان

 .فيهايكون لوجود السحر 

                                     
 

 .و: زاد باألصل )١(



 
 
١٧٧ املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

: والنفْث.  معناه قرأ املعوذات ونفث بعد القراءة))نفث عليه باملعوذات((: قوله
 .نفَثَ ينِفثُ وينفُثُ: نفخ، صورته صورة التفل لكن يرش من الريق غري كثري، يقال منه

 .قروح خترج يف اجلنب:  النملَة))رخص يف الرقية من النملة((: قوله
نطَف ينِطف وينطُف إذا :  أي متطر، يقال))ملنام ظُلة تْنِطفأرى الليلة يف ا((: قوله
 .وليلة نطُوف أي ماطرة. سال أو قطر
 . انصرافه، ونصبه على الظرف)١( أي وقت))مْنصرفه من أُحٍد((: قوله
 أي السرعة، واملشهور فيه القصر، وقد حكي ))وأنا النذير العريان فالنَّجاء((: قوله
 .فيه املد

ناتل ((: ويف احلديث اآلخر.  أي مقدمهم وحاِذقهم))فقال لناتل أهل الشام((: قوله
 وهذا يفهم منه أن ناتالً امسه، فإن كان امسه فهو منقول من األول، والعرب ))الشامي
 .)٢()نبلَ ينبل فهو نبيل(فالن ناتل وابن ناتل أي حاذق وابن حاذق، وقد : تقول

 .العقوبة:  معناه ما عاقب، واالنتقام)) قط لنفسه اهللا وما انتقم رسول((: قوله
 .نقَم وِنقم: ينِقم وينقُم؛ ألنه يقال:  أي ما يكره ويقال))ما ينقم((: وقوله
 أي تستباح وتتناول ما ال حيل والنهك إضعاف ))إال أن تنتهك حرمة هللا((: وقوله

ونهكَه املرض ونِهكَه أيضا إذا . ا أخلقهيقال نهك الثوب ينهكُه إذ. الشيء واإلخالل به
 .أضعفه ونقص قوته

: والعرب تقول.  معناه طأطأ وأمال))نكس رأسه ونكس أصحابه رءوسهم((: قوله
وقد مجع على . املطأطئ: والناكس. نكَّس وهو أشد من األول: نكس مث تضعّف فتقول

 .وهو شاذ نواكس
. قليل حلم العقب:  فسر يف كتاب مسلم- بسني مهملة ))منهوس العِقبني((: قوله

 .هو الذي مع ذلك ناتئهما: وقيل. وقيل هو كذلك أيضا باملعجمة
 . أي تباعدوا))فتنـزهوا عنه((: قوله

                                     
 

 .أوقت: يف األصل )١(
 .نتل ينِتل): نتل(ويف اللسان والقاموس . كذا باألصل )٢(
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١٧٨
 

 .البحث:  التنقري))رجل سأل عن شيء نقَّر عنه((: قوله
معناه قد سقط محلها، وقد _  بفتح الفاء ))فتركوه فنفضت((: قوله يف إبار النخل

 . بنون بعدها صاد مهملة بعدها باء بواحدة وهو تصحيف))فنصبت((: روي
 نـزغَ الشيطان نـزغًا ))صياح الوليد حني يقع نـزغة من الشيطان((: قوله

. نـزغ الرجل إذا طعن بكلمة كَنسع وندغ: ويقال. ة أي أفسد وأغرى بشرّغونـز
 أي عرض به بكلمة طعن عليه )) املنربنـزغ رجلٌ ابن الزبري وهو على((: ويف األلفاظ

 .ا
 .عطاء  أي بغري))فحملوها بغري نْول((: قوله
 أحنيت عليها ))حني أحنيت عليها(( ويروى ))مث مل أنشبها حىت أحنيت عليها((: قوله

 .أحنى قصد ناحية أي قصدا وتعمدا بالقول، وأصل
ا، ويف طريق أخرى يف غري هذا وأحسبه حتريفًبالالم  ))أحليت((وقد روي 

اإلكثار مما يذكر أو تبينه قرينة : واإلثخان.  اللوم)١()من( أي أكثرت عليها ))أثخنتها((
]. ٤:حممد[﴾حتَّى ِإذَا أَثْخنتموهْم﴿: وقوله تعاىل. احلال؛ ألنه من ثَخن الشيء إذا كَثُف

 .أي أكثرمت فيهم القتل
 .ه لكونه مسينا أي يتكلف محل))وال مسني فينتقل((: قوهلا

املنـزل، مسي :  النادي والنديُّ واملنتدى))قريب البيت من الناد((: قوهلا يف زوجها
بذلك؛ ألن أهله يتناودون أو ينتدون فيه، األول من النداء، والثاين مبعىن يطعمون، تصفه 

. موقد يطلق النادي على القو. بأن بيته يفوت إليه موضع جلوس قومه لئال يتعب يف املشي
وقد تريد بقرب بيته أنه . أي قومه]. ١٧:العلق[﴾فَلْيْدع ناِديه﴿: وقيل يف قوله تعاىل

ظاهر للناس حبيث ال خيفى وقد تريد كثرة من يدخل بيته لرفد أو طعام،ويكون املعىن 
 .قريب قدر أهل البيت من قدر أهل الناد وكل مدح

                                     
 

 .تكررت باألصل )١(



 
 
١٧٩ املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

ناس : يقال. حترك وتذبذب: وناس. حرك:  أناس))أَناس من حِليّ أذينَّ((: قوهلا
ومعناه حرك احللي بأذين، وفيه ضرب من . وأناسه غريه. تذبذب وحترك: ينوس نوسا

 .القلب إذا ميز وحقق، ومن أذواء اليمن ذو نواس مسي بذلك لذؤابتني كانتا له تنوسان
غريه  بضم القاف كذا يف كتاب مسلم، ويف ))وال تنقث ِمريتنا تنقيثًا((: قوهلا

ويف . بكسرها، وتنقث أيضا بالتشديد وضم التاء ومعناه تسرع بإتالفها وتبذيرها
 . إذا أسرع)١(خرج ينقُث: كالمهم

 ))وتنفث(( بالباء ))تبقث((: وقد رواه بعضهم. والتنقُّث واالنتقاث أيضا اإلسراع
ه وال تسرع طعامهم، يريد أا حتتاط علي: وِمريم. بالنون والفاء وكالمها تصحيف

 .بإتالفه وتبذيره
ونفر فالن معناه . احملاكمة:  معناه حاكم، واملنافرة))فنافر أنيس عن صرمتنا((: قوله
وأصله أم ينفرون للحكم فسميت حماكمة، وكانوا يفعلون ذلك يف األموال . حكم له
مث . أنا أفضل منك، أو مايل أفضل من مالك: يقول كل واحد من املتنافرين والذوات،

يتنافرون إىل رجل يتفقون عليه حيكم بينهم، فمن حكم له فهو أفضل، وإن كان التفضيل 
بني مالني أخذمها مجيعا، ومن ذلك قصة عامر بن الطفيل وعلقمة بن عالثة وحتكيمهما 

 .هرم بن قطبة ومكر األعشى وتنفريه عامرا
 . واحد له من لفظه أنفار مجع نفر، وال))لو كان ها هنا أحد من أنفارنا((: قوله
 .نثا ينثو إذا أشاع:  أي أشاعه وحتدث به، يقال))فنثا علينا((: قوله
 قد فسر يف الكتاب باخلادم وبالوصيف، وروي بكسر امليم ))فأتاين ِمنصف((: قوله

نصفت :  بضم امليم وفتحها مع كسر الصاد، والعرب تقول))منصف((وفتحها، وقد روي 
 .اخلدام: والنصف. اخلادم: فوالناص القوم مبعىن خدمتهم

.  يروى بالرفع على الصفة وباخلفض على اإلضافة)))١()هنج(فإذا جوادُّ ((: قوله
وجت . وكذلك املنهاج والنهج، وقد جييء النهج امسا للفعل. الطريق الواضح: واملَنهج

 .بينته وكذلك ساكنه: الطريق أجه نهجا

                                     
 

 ).نفث (واملثبت كما يف اللسان. ينفث: يف األصل )١(
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١٨٠
 

 و ))تروها(( أي تقيم الغبار وترفعه، والضمري يف )) النَّقعإن مل تروها تثري((: قوله
 . للخيل تفسره قرينة احلال))تثري((

 .))فبدا(( أي ظهر بسرعة ووثوب، وقد روي يف غريه ))فنـزا منه املاء((: قوله
وقد . الذات واهللا أعلم:  أي مولودة، واملراد بنفس))من نفس منفوسة((: قوله

ا املخلوقة يومئذفسرت يف كتاب مسلم بأ. 
ِنصف :  النِصيف مبعىن واحد،ويقال))ما أدرك مد أحدهم وال نصيفه((: قوله

 .ونصف بكسر النون وضمها، والنصيف أيضا مكيال معروف
والنساء . أخره:  أي يؤخر، نسأ اهللا يف أجله وأنسأ أجله))وينسأ له يف أثره((: قوله
 .نساء أي بتأخريوبعته بنسيئة و. التأخري: والنسيء

 . أي انتظرومها))انظروا هذين حىت يصطلحا((: قوله
 .نمى اخلرب ينِميه إذا رفعه:  أي يرفعه يقال))ويْنمي خًريا((: قوله
 على أا مفعول ))أن(( بفتح مهزة ))فليمسك على نصاهلا بكفه أن يصيب((: قوله

 .له
تنطع يف الكالم يتنطع تنطعا :  يقال أي الغالون املتعمقون،))هلك املتنطعون((: قوله

 .إذا أغلى وتعمق، وكذلك يف غري الكالم
أنشر اهللا املوتى فنشروا نشورا :  أي البعث واإلحياء، يقال))وإليه النشور((: قوله
 .أي أحياهم
 الناصية من الدابة معروفة، ومعىن الكالم أنت مالك ))أنت آخذ بناصيتها((: قوله

 .هلا
ناء نوًءا إذا ض :  معناه ض، يقال))جاءه ملك املوت ناء بصدرهفلما ((: قوله

 .بِثقل

                                     = 
 

. منهج): ٢٤٨٤/١٥٠ رقم ١٩٣٢ _ ٤/١٩٣١(كذا يف األصل ويف صحيح مسلم  )١(
 ).١٦/٤٤(قاله النووي . مجع جادة، وهي الطريق البينة املسلوكة: واجلوادُّ



 
 
١٨١ املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

:  بكسر القاف وفتحها أي جاِءت الصحة بعد مرض، يقال))بعدما نقهت((: قوله
 ِقهبكسر القاف_ن _ ا ينقَه فيهما_ بفتحها_ونقَهنقوه. 

 . أي يتخلون هي مواضع خارج املدينة كانوا يتربزون فيها))قبل املناصع((: قوله
 .احلُوارى وهو الدرمك أيضا:  النِقيُّ))كقُرصة النَِّقي((: قوله
 أي من استقصي حسابه وتتبع واستخرجت ))من نوقش احلساب عذب((: قوله

. استخرجتها من العضو: نقشت الشوكة وانتقشتها: تقول. االستقصاء: مجلته، واملناقشة
 .جعظام أي تستخرالشجة اليت تنقش منها ال: واملنقوشة
 .أناب ينيب إنابة:  أي رجوعا، يقال منه))وأسرعهم إنابة بعد مصيبة((: قوله
ونهد . نهد ينهد ودا:  معناه ض، يقال منه))نهد إليهم بقية أهل اإلسالم((: قوله

 .وفرس نهد أي مشِرف. كَعب: ثدي اجلارية ينهد ودا
 هي دود تكون يف أنوف اإلبل والغنم والبقر )) عليهم النَّغففريسل اهللا((: قوله

 والنغف أيضا الدود يكون يف )١(يا نغفَة: وشبهها، واحدا نغفَة، ولذلك يقال للحقري
 .النوى إذا انتقع
اتكلم واعتذر،  ناضل عنه إذا:  أي أعتذر، يقال))عنكن كنت أناضل((:  قوله

. انتضل القوم وتناضلوا نضاالً: اماة بالسهام، يقال منهوأصله من املناضلة وهي املر
 .وناضلت فالنا فنضلته أي راميته فغلبته وسبقته

 الرجل على )٢(نشز: الترفع، يقال: النشوز]. ١٢٨:النساء[﴾نشوًزا﴿:  تعاىلقوله
 وينشز نشوزاً إذا ضرا وجفاها وإذا استعصت عليه وأبغضته قيل عنها )٣(زوجته ينِشز

 .ذلكك

                                     
 

 .نففة: يف األصل )١(
 .يف األصل بالراء )٢(
 .يف األصل بالراء) ٣(



    م واملوضح املُلهم ِلمعاين صِحيح مسلِماملفِصح املفِه                                                 
 

١٨٢
 

 حرف الصاد
 أي عن كتبك، )) وحتدثين عن صحفكأحدثك عن رسول اهللا ((: قوله
الكتاب، ومجعها صحائف، فأما صحف فال أعرف له مفردا إال أن يكون : والصحيفة

مجع صحيف الذي هو مجع صحيفة مما ليس من مفرده ومجعه إال حذف اهلاء فتكون 
 . منه أيضا))الصحفوطويت ((: وقوله. كنذير ونذر، وسرير وسرر

 بضم الصاد غري املعجمة وسكون الباء، وهي شيء ))ربة طعاممر على ص((: قوله
اشتريت الشيء صربة أي بال كيل : ويقال. جمموع من الطعام كالكدس وحنوه ومجعه صبر

 .وال وزن
هي : ميني الصرب فقالوا  فسر أرباب الشأن))ومن حلف على ميني صْبٍر((: قوله

وال ينقدح املعىن عليها عندي إذ الوعيد فيها شديد مع .  تلزم فيكره عليها حالفهااليمني
. والصرب يكون احلبس، ويكون اإلكراه، ويكون اجلُرأة. كونه أكره عليها على ما فسر

 .والذي يبدو يل أا من اجلرأة على ميني جرأة ويعضد هذا وصلها بكفارة
 .اخلالص من كل شيء:  الصريح))ذاك صريح اإلميان((: قوله
 أي تصريرها وهو ما حيدث عنها من صوت وقت ))صريف األقالم((: قوله
 .صوت البكرة، وصوت أسنان البعري وغريه: والصريف. الكَتب

بالصاد والسني : يقال.  الصراط يف اللغة الطريق))ويضرب الصراط((: قوله
 .وباإلمشام بني السني والزاي

 الصنم اسم لكل معبود مصور من احلجارة )) )١(نصابمن األصنام واأل((: قوله
 .وغريها، والوثن اسم ملا مل يصور

 بصاد مهملة، صرى يصِري مبعىن قطع، أي ))يا ابن آدم ما يصريين منك((: قوله
 .ما يقطع مسألئك عين

األبواب واحدها : املصاريع:  قيل))مصاريع اجلنة إن ما بني املصراعني من((: قوله
والذي يظهر أن املصراع شق الباب . ، وال يقال له ِمصراع حىت يكون معه آخرمصراع

                                     
 

 ).٣٠٢ رقم ١٧١_ ١/١٦٧(واملثبت من صحيح مسلم . األنساب: يف األصل )١(



 
 
١٨٣ املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

الواحد وأن لكل باب مصراعني، ومنه التصريع يف الشعر وهو تقفية العروض والضرب 
 .فيكون كل واحد منهما مصراعاً

صباحاه منادى مندوب، ومعىن مندوب متفجع عليه، ومثله و ))يا صباحاه((: قوله
يا زيداه ويا : وإمنا يكون هذا عند فقد زيد أو خوف فقده، واهلاء يف. داهيا زي: قولك

 وا ويا )١(صباحاه ساكنة وإمنا ثبتت يف الوقف، فأما يف الوصل فتحذف، واملختص بالندبة 
واصباحاه يتخوف من فقد ذلك الصباح، أو من كونه فيه على : ال غري، وكأن القائل

 . واملقصود التحريض والتحذيرحال تشبه حال املفقود أو الفاقد،
 أي الضرب بإحدى الكفني على األخرى، وقد روي يف ))أكثرمت التصفيق((: قوله
التصفيح الضرب بظاهر إحدامها على باطن :  ومها مبعىن وقيل))التصفيح((غري هذا 
 .األخرى

 .الضرب على الفخذ: التصفيق: وقيل. الضرب بإصبعني على الكف: وقيل
 إنكار على الرجال وجعل ذلك للنساء خمافة على ))التصفيح للنساءإمنا ((: وقوله

 .الرجال من الفتنة مبا يف أصوان من اخلضوع
 معناه عندي ليصفح بعضكم عن بعض،ويقبل ))تصافحوا يذهب الغل((: وقوله

والعناق منه، ووضع اليد يف اليد هذا عادة ليس الفعل مأخوذ منه . كل منكم على كل
 . بعضهمعندي كما زعم

 . أي مواضع صفوفهم، مجع مصفّ اسم للمكان))فيأخذ الناس مصافَّهم((: قوله
 أي أعطاه عهده وهو أن يضع يده يف يده، ))فاعطاه صفقة يده يف البيعة((: قوله

ومنه الصفقة يف البيوع؛ ألم كانوا إذا مت البيع بينهم قبض الواحد منهما ما بيد اآلخر 
 .منه، وهو عقد البيع مث ضرب اليد على اليدوالصفق يف األسواق 

 كذا روي يف الصحيحني على لفظ األمر بالالم ))قوموا فألصل لكم((: قوله
  )٢(ولْنْحِملْ﴿: اجلازمة لألمر، كأنه يأمر نفسه لتأكيد العزم واهلم بالشأن ومثله قوله تعاىل

                                     
 

 . و))باألصل((زاد  )١(
 .ليحمل: يف األصل )٢(



    م واملوضح املُلهم ِلمعاين صِحيح مسلِماملفِصح املفِه                                                 
 

١٨٤
 

﴾  أَنَّ اَهللا علَى كُلِّ شْيٍء قَِديرقَالَ أَْعلَم﴿: وقوله تعاىل]. ١٢:العنكبوت[﴾خطَاياكُْم
ألصلي ((يف قراءة من قرأه على األمر، وقد روي يف املوطأ والبخاري ] ٢٥٩: البقرة[

 . وكأنه أمر اجلمع))لنصل(( بالم كي والنصب، وقد روي على األمر بالنون ))لكم
: راخ وهو الصائح، والص))الصارخ(( ويروى ))كان إذا مسع الصُّراخ((: قوهلا
 .الصياح أيضا
صدر كالمه بكذا : ويقال.  أي مدة أوىل متقدمة))وصدًرا من خالفة عمر((: قوله

 .أرفع مواضعه: وصدر اجمللس. وفالن صدر يف قومه أي مقدم. أي جعله أوله
: جاء صبحا ومسى:  صبح))كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومسَّاكم((: قوله
 .جاء مساًء
: والدبور. الريح الشرقية:  الصبا))با وأهلكت عاد بالدَّبورنصرت بالصَّ((: قوله
 .الريح الغربية
وأصل الصدمة . صدما وصدمةيصِدم صدم :  يقال))عند الصدمة األوىل((: قوله

 .الضربة، مث استعملت فيما يفجأ من املكروه
 .املثل:  الصّنو))أما علمت أن عم الرجل ِصْنو أبيه((: قوله
تصدق الرجل إذا : يقال. جامع الصدقة:  املصدّق))أرضوا مصدّقيكم((: قوله

 .سأل، وتصدق إذا أعطى، كالمها منقول
 . أي رجع، صدر يصدر صدرا إذا رجع))ما صدر عين مصدق((: وقوله
ك اِصبغ أمحر يصبغ به شر:  الصّرف))فتغري وجهه حىت كان كالصرف((: قوله

 .إن الصرف الدم أيضاالنعل، ويقال 
 . أي وقت انصرافه أو حال انصرافه))منصرفه من حنني((: قوله
 . هم أشراف الناس وعظماؤهم))يعطي صناديد جند((: قوله
 . منه أيضا، واحدهم صنديد)))١(أئمة الكفر وصناديدها((: وقوله

                                     
 

 ).١٧٦٣ رقم ١٣٨٥ _ ٣/١٣٨٣(واملثبت من صحيح مسلم . صناديد: يف األصل )١(



 
 
١٨٥ املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

صرُّه وصرره صر الشيء ي.  أي تكتمان وتنطويان عليه))أخرجا ما تصرّران((: قوله
 .يصرّره أي ربطه وجعله صرة

-صفدت : يقال. القَيد: والصفد.  أي قيدت وغللت))وصفَّدت الشياطني((: قوله
 ومعناه ))صفدت(( مكان ))وسلسلت((:  وأصفدت مبعىن، وقد جاء يف آخر-خمففًا

 .جعلت يف السالسل
 : )١()السخب(و. ثر كالمه أي ال يلغط وال يك))ال يرفُث وال يْصخب((: قوله

:  وكذلك))ال صخب فيه وال نصب((: وقد يقال بالسني، ومنه. اختالط األصوات
 .))فجعلت تصخب((

 أي بذل - بضم الصاد وسكون الغني املعجمة ))يف احلية تقتل بصْغر هلا((: قوله
تح الغني وكسر الصاد  بف))بصغر((واحتقار، والصغر والصغار والصغر مبعىن، ومن روى 

فلها وجه على قلتها، وهوأن يكون الصّغر قد أوقع على قدرها ال جرمها، فينصرف على 
 وله معىن أي تقتل بتسلطها وتعرضها - بعني مهملة ))بصعر((املعىن األول، وقد صحف 

والَ ﴿:  قوله تعاىل زهوا وكربا ومنهدبعد اإلنذار والتحريش، من الصعر الذي هو ميل اخل
 وهو تصحيف وله معىن ال خيفى ))بضفَن((: وقد روي]. ١٨:لقمان[﴾تصعِّْر خدَّك ِللنَّاِس

 .على ناظر
 مها جبالن مبكة، والصفا مجع ))مل أطف بالبيت وال بني الصفا واملروة((: قوهلا

 .صفاة وهو الصخرة، واملروة صخرة بيضاء، هذا أصلهما
: املاشي إىل املرتفع من األرض، واملُنهبط:  املُصعد))بطةوهو مصِعد وأنا منه((: قوله

 .الذاهب إىل املنخفض منها
 . نصب صبحا على الظرف)) صبح رابعةفقدم النيب ((: قوله
 . كناية عن اجلماع))حلوا وأصيبوا النساء((: قوله
 أي فعددا صاعدا، أي فما صعد على ذلك أو عنه، ))ثالثة أيام فصاعًدا((: قوله
 . حال من الفاعل))صاعًدا((وقد يكون 

                                     
 

 .كذا باألصل بالسني )١(



    م واملوضح املُلهم ِلمعاين صِحيح مسلِماملفِصح املفِه                                                 
 

١٨٦
 

: وقيل. التوبة: وقيل. احليلة:  الصرف))ال يقبل اهللا منه صرفًا وال عدالً((: قوله
وِإن تْعِدلْ كُلَّ ﴿: الفداء ومنه قوله تعاىل: والعدل. التصرف يف مجيع األفعال

 .الفريضة: العدل: وقيل. أي وإن تفد كل الفداء]. ٧٠:األنعام[﴾عْدٍل
 أي فليدع، الصالة هاهنا على الوضع األول وهو ))وإن كان صائًما فليصل((: قوله

 .الدعاء
: يقال: ما يشد به فم القارورة:  الصّمام))غري أن ذلك يف ِصمام واحد((: قوله

صممت القارورة وأَصممتها مبعىن واحدة، فسمي ما يكون فيه الصمام باسم الصمام 
 .للمجاورة
:  أي جمموعا بعضه إىل بعض، والصُّربة))وإن عند رجليه قَرظًا مصبوًرا((: قوله
 .الكُدس

وكسرها، فمن فتح أراد غري الفاء  بفتح ))فضربته بالسيف غري مْصفح عنه((: قوله
 ومن كسر فمعناه غري )١(مضروب بصفح السيف الذي هو وجهه وحدُّه ولكن ِبغراره

ف صفحه، جعل الفعل للسيف جمازا، فالسيف مع مصفح السيف عنه أي ال يعطيه السي
 .الفتح مفعول مل يسم فاعله، ومع الكسر فاعل

 أي على جنوما، وصفاح مجع كأنه ضم ))واضًعا رجله على ِصفَاِحهما((: قوله
 .وجهه وناحيته: وصفْح كل شيء. وذلك كثريبامسه االثنني ملا يليهما، ومساه 

 بضم اهلمزة وفتح الصاد املهملة بعدها ياء ))قريشال يعطيه أُصْيبغ من ((: قوله
وقد روي . أسود، كأنه عابه بلونه زعم:  أي-ساكنة وباء مكسورة وغني معجمة 

 بضاد معجمة وعني مهملة والوزن واحلد تصغري ضبع كأنه حيتقره بذلك، ))أُضْيبع((
 .والقياس يأباه، والصحيح األول

 .وضع الذي يصرع فيه ومجعه مصارع أي امل))هذا مْصرع فالن((: قوله
 هو موضع الوقعة بني أهل الشام ))مسعت سهل بن حنيف يقول بِصفَّني((: قوله
 .وأهل العراق

                                     
 

 ).غرر(اللسان . حد الرمح والسيف والسهم: والِغرار. يف األصل بغرازة )١(



 
 
١٨٧ املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

صلَيت أَصلي صلْيا :  أي يدفئه ا، والعرب تقول))وهو يْصلِي ظهره بالنار((: قوله
صلَّيته أُصلَّي : دت اإلحراق قلت فإذا أر))أنه أيت بشاة مْصِليَّة((ويف احلديث . أي شويت

وصِلي النار ]. ١٢:االنشقاق[﴾ويْصلَى سِعًريا﴿: ويف الكتاب العزيز. وأَصلَيت أُصِلي
 ].٧٠:مرمي[﴾أَْولَى ِبها ِصِليا﴿: قال تعاىل. يصالها صليا أُحرق

 : قوله
وبالصيـاح عـولـوا علينـا إنا إذا صيح بنـا أتينــا

:  تعاىلومنه قوله. اهلالك والعذاب: والصياح أيضا.  فزع يف األكثرالصراخ من
.  املراد به صياح الفزع))ِصيح((: وقوله]. ٦٧:هود[﴾وأَخذَ الَِّذين ظَلَموا الصَّْيحةُ﴿

 حيتمل األمرين وقد رأيته لبعض من تأخر زمانه ممن يعول عليه ))وبالصياح((: وقوله
 . أي يصبحوم، وسياق الكالم يتغاضاه)٢(ي وقت الصباح واحدة أ)١(وبالصياح بباء
 واملراد فأضرب الرجل بسهم قلب، وحيتمل أن ))فأَصكُّ سهًما يف رجله((: قوله

ضربت الوتر تريد ركزته : يريد أنه ضرب السهم أي أخذ به فجذبه بالوتر، كما تقول
 .))فأصكه بسهم((: ويف احلديث اآلخر. ولكنه بالضرب يكون

 . يريد الذهب والفضة))على رقبته صاِمت((: قوله
 أي االشتمالة الصماء، فالصماء صفة ملصدر حمذوف ))وأن يشتمل الصَّمَّاء((: قوله

وهي عند العرب االلتفاف يف ثوب واحد اليبقى منه من أين خيرج يديه، فهي اشتمالة ال 
هو : وقال الفقهاء. همنفذ فيها كأا قد استدت، صماء من صمام القارورة وهو ما تسد ب

 .أن يلتف بثوب واحد ويرفع حاشيته على كتفه وال إزارةَ له فتبدو عورته
املواضع املشرفة اليت ال نبات : الصُّعدات:  قيل))اجتنبوا جمالس الصُّعدات((: قوله

فيها وال ساتر، والصعدات مجع صعد، وصعد مجع صعيد وهو تراب وجه األرض وما 
 .صعيدعليها يقال له 

                                     
 

 .كلتامها بالياء:  يف األصل  )١(
 .الصياح: يف األصل) ٢(



    م واملوضح املُلهم ِلمعاين صِحيح مسلِماملفِصح املفِه                                                 
 

١٨٨
 

:  يشري إىل قوله تعاىل))صدق اهللا وكذبت بطن أخيك((: قوله يف سقي العسل
ض روقد اعت]. ٦٩:النحل[﴾يْخرج ِمن بطُوِنها شراب مُّْختِلف أَلْوانه ِفيِه ِشفَاٌء ِللنَّاِس﴿

 .بعض كفرة الطبيعة هذا احلديث
يف النسيء وهو تأخري حرمة  حيتمل أن يريد ما كانوا يفعلون ))وال صفَر((: قوله

احملرم من األشهر احلرم إىل صفر، أو يريد ما كانوا يزيدون يف العام اآلخر من أربعة 
 ويصريون العام من ثالثة عشر )١(أعوام، وهو أم كانوا يزيدون شهرا يسمونه صفرا

 )٢(ا تعديشهراً، وحيتمل أن يريد الصفَر اليت هي دود تنشأ يف ِمعى اإلنسان وقالوا إ
 .فجاء اإلسالم يقطع هذا كله

 معناه اختار وهو افتعل، واالصطفاء افتعال من صفا ))إن اهللا اصطفى((: قوله
صفْوة الشيء وصفوة، فإذا قالوا صفوة لزموا : ويقال. يصفو، فأبدلت فيه الطاء من التاء

 .الكسر يف الصاد خاصة
وقد رواه _ بالضم_صلت : ل أي مسلول، ويقا))والسيف صلْت يف يده((: قوله
 .بعضهم

 . أي أغار عليهم وقت الصباح))فصبَّحهم اجليش((قوله 
 صنعاء قاعدة اليمن، وصنعاء أيضا دمشق ))كما بني صنعاء واملدينة((: قوله

 .والنسب إليها صنعاين
أي ]. ٦٨:الزمر[﴾فَصِعق من ِفي السَّماواِت ومن ِفي اَألْرِض﴿:  تعاىلقوله

أصغى يصغي إصغاًء إذا أمال أذنه، :  أي أملت مسعي إليه يقال)٣(قطون مغشيا عليهم يس
صغا يصغو ويصغى صغوا وصِغيا، وصِغي يصغى صغا :  ويقال))فأصغى ِلْيًتا((: ومنه قوله

 .من مييل إليه: كل ذلك إذا مال، وفالن يف صغو كذا أي مائل معه، وصاغية الرجل
                                     

 

 .صفر: يف األصل )١(
 ).صفر(وانظر اللسان . تغذي: يف األصل )٢(
 أصغيت ))وأصغينا إليه بآذاننا((: كذا باألصل، والظاهر أن هاهنا سقطًا، ولعل مكانه قوله )٣(

 ).٧ رقم ١٣ _١/١٢(مقدمة صحيح مسلم . إليه



 
 
١٨٩ املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

 أي ال أهبُّ من نوميت سحرا، تريد أا خمدومة فال تقوم ))وأرقد فأتصبَّح((: قوهلا
 :للمهنة واخلدمة، ولذلك أشار امرؤ القيس بقوله

  الضحى مل تنتطق عن تفضِل)١(نئوم
 الصّرمة ها هنا القطعة من اإلبل دون األربعني، والصّرم ))فقربنا ِصرمتنا((: قوله

يهدي اهللا ا ذلك ((: أَصرام وِصرام، ومنه قوله: جلمعأبيات من الناس جيتمعون وا
 .))الصّرم

: يقال.  أي املائل عن دينه إىل دين آخر))أين هذا الذي تدعونه الصابئ((: قوله
صاب وصباة، كقاض : صبأ يصبأُ فهو صابئ، واجلمع صابئون، وقد سهل اهلمز فقالوا

وث بأشياء من دين اليهود، ويزعم التارخييون وقضاة، وهم أهل دين كدين النصرانية مبث
 .أم يصلون من قبل مهب اجلنوب

 مجع ِصماخ، ويقال بالسني والصاد، وهو ))إذا ضرب على أَْصِمختهم((: قوله
 .هو األذن نفسها:  ويقالاخلرق الذي يف األذن يتقبل األصوات ويؤديها إىل الدماغ

صدا إذا هجر، ) يصدُّ(رض ويهجر ، صد  أي يع))"يصد هذا ويصد هذاف((قوله 
 .القطع: والصدُّ أيضاً 
 الصديق ِفعّيل بين للمبالغة يف الصدق، )))٢(ال ينبغي لِصدّيق أن يكون لَعَّاناً((: قوله

 .الصديق: ولذلك قيل أليب بكر
الذي يصرع الناس، : -بفتح الراء- ة الصُّرع))ليس الشديد بالصُّرعة((: قوله

 .سكوا الذي يصرع، ولذلك الفُعلة للمفعول، والفُعلة للفاعل، كالضُّحكة والضُّحكةوب
 ))إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن اهللا خلق الوجه على صورته((: قوله

 ووجهه أنه ))جيتنب(( للفاعل املضمر يف قوله ))صورته((حيتمل أن يعود الضمري الذي يف 
 صورته مما هي عليه بضرب، فكذلك ال ينبغي له أن يغري صورة أخيه وأن ال يريد أن تتغري

                                     
 

 ).عنن(واملثبت من اللسان . نوم: باألصل )١(
 ).٢٥٩٧ رقم ٤/٢٠٠٥(واملثبت من صحيح مسلم . بعابا:  األصليف )٢(
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١٩٠
 

حيترمه للشبه الذي بينهما، وحيتمل أن يعود على الوجه نفسه، واملقصود أن اهللا خلق 
 .الوجه على هذه اهليئة، فالواجب أن حتترم ألن اهللا صورها

حاشية : -كسر النونبفتح الصاد و- الصِنفة ))كما آخذ أنا بصِنفة ثوبك((: قوله
: الثوب وطرفه وجانبه الذي ال هدب فيه، ورمبا أشبعوا الكسرة فنشأت الياء فقالوا

 .صنيفة
 ))وصفني(( هو موضع الوقعة بني أهل الشام وأهل العراق، ))وال ليلة ِصفَّني((: قوله

 . النونيف النصب واخلفض بياء ويف الرفع بواو، وقد يقصر على الياء إذا كان اإلعراب يف
 . أي يغمس الثوب يف الصبغ))فيصبغ فيها صبغة((: قوله
 حيتمل أن يكون الضمري عائدا على آدم، ))إن اهللا خلق آدم على صورته((: قوله

 فإذا كان عائدا على آدم كان املعىن خلقه على صورته -تعاىل-وأن يكون عائدا على اهللا 
دا على الدهرية الذين يزعمون أن ال ولد هذه دون مثَل تقدمه وال أب يشبهه، ويكون ر
مل ينقص منه شي ردا على من يزعم أن  إال من نطفة، أو يكون على صورته على الكمال

 متامه وذرع جسده مل ىبعض صفات آدم وأعراضه خلق له، أو يكون املعىن أنه خلق عل
ن الضمري عائدا وإذا كا. يزد ومل يكرب كما كرب الصغري، وقد ذكر أنه بقي فخارة مدة

الضمري ضمري امللك فيجوز أن تكون الصورة أطلقت على الصفة : على اهللا فنقول
كذا، فيكون املعىن   صورة فالن عند السلطان أو عند الناس)١(واملنـزلة واملقام كما نقول

خلقه على حاله اليت أرادها وقدرها وملكها، وجيوز أن يكون الضمري أيضا عائدا على 
هذا الوجه، وجيوز أن يكون على صورته يراد ا إضافة التشريف واالختصاص، اسم يف 
إذا قاتل ((: فأما قوله. بيت اهللا أي الذي اختصه اهللا من البيوت ذه الفضيلة: يقال كما

 فالضمري فيه عائد على الوجه ))أحدكم فليجتنب الوجه فإن اهللا خلق آدم على صورته
 .م املخلوق على صفتهأي جيتنب الوجه احتراما آلد

 . أي املستغيث، الصريخ أيضا مبعىن املغيث))إذا جاءهم الصريخ((: قوله

                                     
 

 .واملثبت أنسب للسياق. نقوم: باألصل )١(



 
 
١٩١ املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

القطيعة، صرم : _بضم الصاد وفتحها_ الصرم ))إن الدنيا قد أذنت بصْرم((: قوله
 .يصِرم صرما
قد تصابها إذا ناء، وإلبقية املاء وشبهه يف ا:  الصُّبابة))ومل يبق منها إال صبابة((: قوله

 .شرا دون غريه وغريه مريد هلا
من صانع باملال مل :  وأصل املصانعة الرشوة، ويف املثل))الذي يصانع قائده((: قوله

 .حيتشم من طلب احلاجة
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١٩٢
 

 حرف الضاد
 يروى ))ال ترجعوا بعدي كفاًرا يضرب بعضكم رقاب بعض((: قوله 

ه ضاربني بعضكم رقاب بعض؛ ألنه  مرفوعا وجمزوما، فمن رفع فمعنا))يضرب((
)أن يكون : أحدمها: ومن جزم ففيه وجهان.  وفاعله مجلة يف موضع احلال)١()يضرب

ال ترجعوا بعدي كفارا، فإن رجعتم كفارا : جمزوما على جواب األمر، وتقدير الكالم
 من بدل الفعل من الفعل؛ ))يضرب((أن يكون : واآلخر. بعضكم رقاب بعض يضرب

 .))سباب املسلم فسوق وقتاله كفر(( ضرب بعضهم رقاب بعض كفر؛ فقد قال ألن 
 بالضاد املعجمة والياء بعد األلف، كذا يف ))تعني ضايًعا أو تصنع ألخرق((: قوله

 .الصحيحني وغريمها عن هشام بن عروة، عن أبيه
ل  يد))أو تصنع ألخرق((:  وقوله))صانًعا((والصواب بالصاد والنون بعد األلف 

واألخرق . على صحة كونه بالصاد املهملة، وكذا قال الدارقطين وذكر أن هشاما صحفه
 .الذي ال حيسن العمل
: قال اخلليل.  بضاد معجمة وراء ساكنة))ضْرب من الرجال((: قوله يف موسى

وروي . )٢(هو بني اجلسمني ال باملطهم وال الناحل: غريه. رجل ضرب أي قليل اللحم
الطويل ال :  واملضطرب))مضطرب اخللق((ء وليس بشيء ويف حديث آخر بكسر الرا
 .شدة له

  يروى بضم التاء وفتحها واملعنيان متقاربان، ))هل تضارُّون يف القمر((: قوله
 ﴾والَ تيمَّموا﴿  تعاىلإذا فتحت فاملعىن تتضارون حذف إحدى التاءين كما يف قوله

 ومدغمة، وبكل قد قرئ، وأدغمت الراء يف أختها وجيوز إثباا مفككة]. ٢٦٧:البقرة[
ومن روى بضم التاء فمعناه تضاررون أو تضاررون أي يضر بعضكم بعضا . أيضا

بانضمام وازدحام، والزمحة إمنا تكون يف النظر إىل جسم موضوع يف جهة فيقصد كلٌّ 
                                     

 

 .تكررت باألصل )١(
انظر لسان العرب . الذي ذهب جسمه من مرض أو سفر: والناحل. الناجل: يف األصل )٢(

 ).حنل(



 
 
١٩٣ املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

 حييوه مكان  منـزه عن هذا؛ ألن األبصار ال تدركه وال-سبحانه وجل-حنوه، والباري 
هل (( أخرى  وقد روي يف]. ٤:احلديد[﴾وهو معكُْم أَْين ما كُْنتْم﴿: كما قال تعاىل

 وبتخفيف )١( وهو كذلك من االنضمام واالزدحام، وروي بضم التاء))تضامُّون يف رؤيته
 .امليم من الضيم وهو الذل والقهر

 جيل عن -حانه وتعاىل سب - الباري )) منه-تعاىل-حىت يضحك اهللا ((: قوله
 .صفات املخلوقني، والضحك ها هنا مبعىن الرضا والقبول

القريب القعر، وكذلك هو من املاء :  الضحضاح))يف ضْحضاح من نار((: قوله
 .وهو ما ال يستر القدم

قال . احلقد: والضبُّ.  أي حقد عليها))فغضب القاسم فأضبَّ عليها((: قوله
 .أضب إذا تكلم: وقال أبو زيد. ا سكت على ما يف نفسهأضب إذ: األصمعي
 . أي متيل))وحني تضيَّف الشمس((: قوله
: ويف احلديث.  الروايب الصغار)٢ (: الضراب))على األكام والضراب((: قوله

 .)))٣(فإنك حوب مثل الضرب((
 ))آضت((:  معناه أشرقت، ويروى))وقد أضاءت الشمس((: قوله يف الكسوف

 .عاد:  أيضا)٤(آض الشيء يئيض:  إىل حاهلا، يقالأي عادت
ضج يِضجُّ : يقال منه.  أي صاحوا من جزع))فَضجَّ ناس من أهله((: قوله
 .أضجوا إضجاجا: فإذا جلَّبوا وماجوا من غري جزع قيل. ضجيجا

 بضادين معجمتني بينهما مهزة ويروى بصادين ))سيخرج من ضئِْضئ هذا((: قوله
 .كذلك وكالمها مبعىن وهو األصل والنسبمهملتني 

                                     
 

 .الباء: يف األصل )١(
 .لظاءكذا باألصل جعلها بالضاد بدالً من ا )٢(
 .كذا باألصل جعلها بالضاد بدالً من الظاء) ٣(
 ).أيض(واملثبت من اللسان . يئض: باألصل )٤(
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١٩٤
 

 األضحى مجع أَضحاة، وأضحاة ))ال يصلح الصوم يف يومني يوم األضحى((: قوله
وضحية وأُضِحية مبعىن واحد فجمع أَضحاة أَضحى، كأرطَاة وأَرطى ومجع أُضِحية 

ضحية ضحايا، كبقية ومجع . أضاح: أضاحيُّ مشددة، كأُمنية وأماين، ورمبا نونوا فقالوا
 .األضحى: وبقايا، ويوم األضحى يومها، مث كثر ذلك حىت قيل له

 . أي عن أخذ اجلُعل عن نـزِوه على الناقة))هنى عن بيع ِضراب اجلمل((: قوله
ما جيعله السلطان على الرعية أو السيد على :  الضريبة))فخفف من ضريبته((: قوله

 .عبده من وظيفة يؤديها
 .املشاة:  أن يشاه،واملضارعة)) أخاف أن يضارع الرّباإين((: قوله
معناه من يضيع بعده من عيال، إما _  بفتح الضاد ))من ترك دْيًنا أو ضياًعا((: قوله

مسوا باملصدر كزور وعدل وصوم، وإما على حذف املضاف، أي من ترك ذا ضياع، وقد 
بعد ما بين من فاعل فعيل للمبالغة، مث مجع روي بالكسر وكأنه مجع ضائع على التدريج 

 يف غري هذا وهو ))من ترك ضيعة((:  وصغري، وقد روي)١(ِفعال ككبري وِكبارعلى فعيل 
 .على حذف املضاف أيضا أي ذا ضيعة

ضلُع . القوة:  أي أشد وأقوى، والضلَع))متنيت أين كنت بني أَْضلَع منهما((: قوله
 وهو ))أصلح منهما((: وقد روي. هو ضليع، أي قوي شديدالرجل يضلُع وضالعة ف

 .تصحيف، واهللا أعلم
.  أي نتغذى، وأصله لإلبل فاستعري))فبينا حنن نتضحى مع رسول اهللا ((: قوله

 .والتضحي لإلبل والضحاء لإلبل والضحاء كالتغدي والغداء لإلنسان
 أي الشح به أن يعود إىل ))وبرسولهواهللا ما قلنا الذي قلنا إال الضَّن باهللا ((: قوله

ضِننت أضنُّ ضنا وضنانة، : الشح والبخل، يقال: -بالضاد-عشريته ويتركنا، والضّن 
 على املفعول من أجله ))الضن((ونصب . ضننت أِضنُّ يف لغة أخرى: يقال: وقال بعضهم

 .واهلول من ول: أي من أجل الضن ويكون معرفة كقوله
 . معناه استنبط منهم الضحك))استْضحكواف((: قوله

                                     
 

 .وكبار بوزن فعال. كرب: يف األصل )١(



 
 
١٩٥ املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

 أي قبضة كقبضة احلشيش رطبا ويابسا وهو ))فجعلته ِضْغثًا يف يدي((: قوله
 .الضّغث

 أن تقصر ))وبني اخليل اليت مل تضمر((:  وقوله))باخليل اليت قد أضمرت((: قوله
 الذي هو بعد السمن على القوت ليقل حلمها وترهلها فتنشط وختف، وهو من الضمور

 .أضمرت الفرس وضمرته مبعىن: يقال. اجلفوف والرقة
ملن خرج يف سبيله ال خيرجه إال إميان يب وجهاد يف _ تعاىل_تضمن اهللا ((: قوله

وال .  مبعىن مضمون))ضامن((إن :  قيل فيه))سبيلي وتصديق برسلي فهو عليَّ ضامن
الضمري عائدا على حاجة لتحريف اللفظ عن وضعه، بل يكون على وضعه ويكون 

 ومن قال إنه مبعىن مفعول ))خرج((اخلروج، أي اخلروج ضامن ذلك، واخلروج يدل عليه 
فليس للضمري على ما يعود يف قوله إال على الدخول الذي يدل عليه أدخله، ويف هذا 
تكلف وهو صرف اللفظ عن وجهه ووضعه، وليس يف اآلخر تكلف، وجيوز أن يكون 

 . أي هو يضمن على نفسه هذا لعمله به قطعا))خيرج((:  الفاعل يف قولهالضمري عائدا على
 أضب مجع ضب )) مسًنا وأقطًا وأضباأهدت خاليت إىل رسول اهللا ((: قوله

 .)١(دويبة تشبه احلرذَون: والضب. ككَف وأَكُفّ، وجيمع على ِضباب
وبكسرها وضم امليم، وهي  يقال بفتح امليم والضاد ))إنا بأرض مضبة((: وقوله

 .أرض ضِببة مبعناه، وقد ضِببت وأضببت إذا كثر ِضباا: الكثرية الضّباب، ويقال أيضا
 . أي توقده وهي الفأرة))فإن الفويسقة تضِرم على أهل البيت بيتهم((: قوله
 الضيف يقع على الواحد وعلى الكثري،فإذا وقع على مفرد ))ضافه ضيف((: قوله

ِضفْت الرجل وتضيفْته إذا نـزلت عليه، : فان، وتقولِيع على أضياف وضيوف وضمج
 .ه عندكتوأَضفْته وضيفته إذا أنـزل

عة اوأصل الضر.  أي ناحلة قضيفة))ما يل أرى أجسام بين أخي ضارعة((: قوله
 .اخلضوع والتذلل، فشبه الضعيف بذلك واستعري له

                                     
 

 ).٥٨، ٦/٢٠(واملثبت من احليوان للجاحظ . اجلرذون: باألصل )١(
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١٩٦
 

 ))يضحي(( بفتح الياء، وقد روي ))يضحى النهاروإنكم لن تأتوها حىت ((: قوله
ضحا : ضِحي الشيء وأضحى إذا أصابه حر الشمس، ويقال: بضمها ومها مبعىن يقال

وأضحى أي دخل يف قوت الضحى، والضحى يؤنث ويذكر، والضحوة . أيضا مبعىن ظهر
 والضحى حني تشرق الشمس، والضحى بعد ذلك عند(قبله وذلك بعد طلوع الشمس 

 .)١()ارتفاع النهار
 . فسر يف كتاب مسلم بكبري الفم، والعرب تتمدح بكربه))ضِليع الفم((: قوله
 معناه استضعفته احتقارا، وحيتمل أن يكون معناه ))فتضعَّفت رجالً منهم((: قوله
 .ختريته ضعيفًا
يه  هي الليلة اليت ال يغيب فيها القمر وال يوار))يف ليلة قمراء إضحياٍن((: قوله

ليلة إضحيان، وليلة : سحاب فهي بيضاء، ومل يأت إفعالن يف الصفات غريه ويقال
قمر إضحيان : إضحيان منونا ومضافًا، وليلة إضحيانة وضحياء وضحيانة مبعىن، ويقال

 .أيضا
املرأة املسافرة يف اهلودج ما دامت فيه :  الضعينة))فإن ا ضعينة معها كتاب((: قوله

ضعن يضعن ضعنا، والضعينة أيضا اهلودج كانت فيه : مبعىن فاعلة من قوهلمفهي ضعينة، 
البعري الذي : والضّعون. امرأة أو مل تكن، وجتمع على ضعائن وضعٍن وضعنٍٍ وأَضعان

 .والضُّعن واحلَمول خاصة باإلبل وليست لغريها. حيمل عليه
ضره يضرُّه ضرا :  يقال)) بكمل تضر((:  ويروى))مل تضرك((: قوله يف العقرب

 .وضرا، وضاره يضريه ضيرا مبعىن واحد
ضغا السّنور : يقال.  أي يصيحون أذالء))والصبية يتضاعون عند قدمي((: قوله

 .صوت كل ذليل مقهور: والضُّغاء. والثعلب يضغو ضغاء إذا صاح
: حالة تلحقك بالضياع، ويقال أي ))ومل جيعلك اهللا بدار هوان وال مِضيعة((: قوله

 .ضاع يضيع ضيعة وِضيعا وضياعا: فالن بدار مِضيعة ومضيعة، ويقال

                                     
 

 .تكررت يف األصل )١(



 
 
١٩٧ املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

: والضُّر والضر. النساء جيتمعن حتت الزوج الواحد:  الضرائر))وهلا ضرائر((: قوله
 .تزوج املرأة على األخرى

 وال مؤٍذ للناس وال  الضعيف كناية عمن ليس مبتكرب))كل ضعيف متضعّف((: قوله
جاهل عليهم واملتضعّف الذي يستعمل اللني يف معاملته وحسن اخللق والرفق يف أموره 

 . والرقةنواحلنا
ضاءت :  أي تظهرها، يقال)) أعناق اإلبل ببصرىيءحىت خترج نار تض((: قوله

 .ءالشمس والنار وغريمها فيكون الزما، وأضاءت غريها فيكون متعديا، واالسم الضو
 أي مجلة مضموم بعضها لبعض،وكذا روي هذا، ))معه ِضمامة من صحف((: قوله

بعناق . (اجلماعة: واملعروف إضمامة ومجعها أضاميم، وهي اإلضبارة، واإلضمامة
 . أي اجلماعات)١()األضاميم

                                     
 

 .كما يف اللسان والقاموس. للفرسيقال ذلك . ولعلها سباق األضاميم: كذا باألصل )١(



    م واملوضح املُلهم ِلمعاين صِحيح مسلِماملفِصح املفِه                                                 
 

١٩٨
 

 حرف العني
 العالة مجع عائل أصله عولة على حد ))إذا رأيت احلفاة العراة العالة((: قوله 

والعائل يكون اجلائر العادل عن . ربة وركبة وقَتلة حتركت واوه وقبلها فتحة انقلبت ألفًاض
 ومنه ))وعائل مستكرب((: احلق، ويكون الغالب، ويكون الكثري العيال الفقري ومنه قوله

من عال ((:  أي فقراء، وكلها ينقدح املعىن عليها، وقوله))وعالة فأغناكم اهللا يب((: قوله
:  أي من قام مبؤنتهما، والعالة يف غري هذا شبه الظلة تتخذ سترا من املطر يقال))جاريتني

 .أي بنيتها منه عولت عالَة
 :قال عبد مناف بن ربعي

ضْرب املُعوّل حتت الدّْيمة العضدا )٢( والضَّرب هْيقَعة)١(فالطَّْعن شْغشغة
 بتشـديد   ))أن تعلَّموا ((:  ويروى ))لَموا أراد أن تعْ   هذا جربيل   ((: ه  ـقول
والَ تيمَّمـوا   ﴿:  فحـذف إحـدى التـاءين كقولـه تعـاىل          )٣(تتعلمـوا  الالم، أراد 
 ].٢٦٧:البقرة[﴾الْخِبيثَ

العقال ما يؤخذ من عني :  قيل))واهللا لو منعوين عقاالً لقاتلتهم((: قولة الصديق
: وقيل. العقَال ما جتب فيه ابنة خماض: وقيل. أخذ نقدا: الشيء املزكى، فإن كان مثنا قيل

 .احلبل يعقل به البعري وهذا أشد توغالً يف املبالغة وهي املقصود: الِعقَال
 .أكثره ومعظمه:  عظم الشيء))فأسندوا عظْم ذلك إىل مالك بن الدُّخشم((: قوله
فيه : وقال اخلليل. كساء غليظ:  العباءة))يف بردة غلَّها يف عباءة غَلَّها((: قوله

وزعم بعضهم أن العباء مفرد ومجعها أعبية، والصواب ما . خطوط سود، ومجع عباءة عباء
 .تقدم

                                     
 

. صوت الطعن: شغشغ، هقع، والشغشغة) عول(واملثبت من اللسان . شعشعة: يف األصل )١(
 .حركة ليتمكن يف املطعون: وشغشغ السّنان يف الطعنة

صوت السيوف يف : واهليقعة) عول، شغشغ، هقع(واملثبت من اللسان . هيفعة: يف األصل )٢(
 ).هقع(ان اللس. معركة القتال

 .يتعلموا: يف األصل )٣(
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قال أبو زيد .  بفتح العني والراء، أي مبتاع منها))يبيع دينه بعرض من الدنيا((: قوله
ما ليس حيوانا :  ةما كان غري نقٍد أبو عبيد: األصمعي. العرض ما ليس بعني: األنصاري

 .))ليس الغىن عن كثرة العرض((: وال عقارا وال مكيالً وال موزونا، ومنه قوله
 . أي مفعول له، أي يرى ذكره عظيما))ما يتعاظم أحدنا((: قوله

 أي متر عليها وتلصق ا، وحيتمل أن يكون ))تعرض على القلوب((: قوله يف الفنت
 واألول ))عرضْت عليَّ اجلنة((: اجلُند وشبهه، كقوله مبعىن تظهر هلا، من عرض))تعرض((

 .أصوب، واهللا أعلم
 بضم العني وبدال مهملة وهو واحد العيدان اليت تنسج منها ))عوًدا عوًدا((: وقوله

احلصر، وقد روي بفتح العني والدال املهملة وهو مصدر من عاد يعود، وروي بفتح العني 
 .ستعاذ من عرض الفتنة على القلوب كأنه ا))عْوذًا((وذال معجمة 
 أي على الكرسي وكذلك تقول له ))فإذا هو على العرش((: -يريد جربيل-قوله 

 ))اهتز العرش ملوت سعد((و]. ٢٣:النمل[﴾ولَها عْرش عِظيم﴿:  تعاىلالعرب ومنه قوله
فسه، حيتمل أن تكون مالئكة العرش أي مبجيء روحه، وحيتمل أن يكون املراد العرش ن

ومل ميوتوا . مات ملوت فالن اخلليفة: ويراد بذلك التعظيم ال صورة االهتزاز كما يقال
وهو بعيد غري مقصود .السرير الذي يحمل عليه امليت: العرش: وإمنا املراد املبالغة، وقد قيل
 .احلديث، واألول األظهر

 والدرج . بفتح العني ويروى بضمها، أي ارتقى وصعد ومسا))فعرج يب((: قوله
 .والسُّلَّم يقال لكل واحد منهما معراج

قطعة غليظة من الدم وقد يشترط فيها :  العلَقة))فاستخرج منه علَقة((: قوله
 .دودة تكون يف املاء وهي متص الدم، واألول هو املقصود، واهللا أعلم: السواد، والعلَقة
موضع الرداء من اجلانبني  العواتق مجع عاتق وهو ))أو على عواتق رجلني((: قوله

 . قاله األصمعي))اجعل إزارك على عاتقك((: ومنه
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: ومنه. والقوالن متقاربان.  إىل أصل املعرب)١(هو ما من املَنِكب: ةوقال أبو عبيد
   . ويذكر العاتق ويؤنث))ليس على عاتقه منه شيء((

 .معيب العني:  أعور))أعور العني اليمىن((: قوله يف الدجال
روالعا، ومنه : ، والعوار بفتح العني وضمها وختفيف الواو)٢(العيب: والعيوب أيض

الكلمة : رجل أعور وامرأة عوراء، والعوراء:  ويقال))وال ذات عوار((: قوله يف الزكاة
أعرب، وصف بذلك حلدة بصره، على الشؤم، والفعل منه : ويقال للغراب. القبيحة أيضا

 صحت يف حول والياء يف صيد لصحتها يف األصل، كان عِور وصحت الواو فيه كما
ما أعوره وال ما : أصوهلا أعور وأحول وأصيد، أال ترى أنه ال يتعجب منها، ال يقال

 . فهو القذى يف العني- بضم العني وتشديد الواو -أحوله وال ما أصيده، فأما العوار 
الناقة : أقام، والعادن: عدن عدنا ي)٣ ( أي يف جنة إقامة، عدن))يف جنة عْدن((: قوله

 .املقيمة يف املرعى، واملَعِدن من هذا
بكسر  -عسيت : يقال.  أي رجوت وطمعت))فهل عسيت إن أعطيتك((: قوله

 . وقد قرئ ما- بالفتح - وعسيت - السني
لتقاء  حيتمل أن تكون لتبيني احلركة منابذة ال))تْعطَه(( اهلاء يف ))سلْ تْعطَه((: قوله

 تعطَ سؤالك، وأن يكون ضمري )٤(الساكنني عند الوقف، وأن يكون ضمري املصدر أي
 .املسئول أي تعطَ ما سألت وتفسرها قرينة احلال

 . أي دعا اجلموع وخاطبهم ودعا اآلحاد وخاطبهم))فعمَّ وخص((: قوله
ه  مجع عجالن وهو على باب))عجاىل(( ويروى ))فتوضئوا وهم عجال((: قوله

 .كندمان وندامى وثكالن وحنوه، وأما ِعجال فجمع عاجل كقائم وقيام ونائم ونيام

                                     
 

 .النكب: يف األصل )١(
 .العني: يف األصل )٢(
 ).عدن(واملثبت من اللسان . عدن: يف األصل )٣(
 .أتى: يف األصل )٤(
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 مجع عِقب وهو مؤخر القدم، وهو يؤنث ويذكر، ))ويل لألعقاب من النار((: قوله
 .ولده، بكسر القاف وسكوا، وقد قيل ذلك يف اجلارحة: وكذلك، عقب الرجل

عود أطول من العصا وأقصر من الرمح يف :  العنـزةُ))أمحل إداوة وعنـزة((: قوله
 .طرف زجّ كزج الرمح

 العسيب واجلريدة من النخل كالقضيب لغريمها من الثمار، ))فدعا بعسيب((: قوله
 . عصيا وعريضه ألواحا يكتبون فيها)١(وكانوا يتخذون جمدوله

ع عرق وهو من  أي العظم الذي عليه بقية حلم، والعراق مج))أكلت عْرقًا((: قوله
عرقْت العظم أعرقه : العظم الذي ال حلم عليه، ويقال: العراق: قال اخلليل. نوادر اجلمع

 .عرقًا واعترقته إذا أكلت ما عليه من اللحم
 وهذا إن محل على ظاهر - بفتح اهلمزة ))املؤذنون أطول الناس أعناقًا((: قوله

تشوفة متطاولة ملا ينتظرون من فضل اهللا الذي حيتمل أن تكون أعناقهم مستشرفة م اللفظ
وعدوا به، وأن تكون أعناقهم بارزة مل يصل إليها ما ذكر من العرق الذي يصيب الناس، 
وإن محل على املعىن فالعرب تكين بطول العنق عن عدم الريبة وسالمة الساحة والبعد عن 

 :قال الشاعر. اخلوف حىت تصف األشراف بطول األعناق
نصبـة األعناق واللمـموطول أ يشبهون قريًشا يف حملتهــم

أَعنق يف :  فيكون مصدرا من قوهلم))أطول الناس إعناقًا((: وقد روي بكسر اهلمزة
كان يسري ((: السري إعناقًا، وعنق أيضا عنقًا وهو سري ليس بالسريع ومنه يف املناسك

 .))العنق
 .تفرقني مجاعات مجاعات ال أفرادا يعين م))ما يل أراكم عزين((: قوله
 . عكاظ سوق معروفة مبوضع قريب من مكة))عامدين إىل سوق عكاظ((:قوله
سكان البادية، أراد من مل تطل إقامته :  األعراب))تعلَّمين األعراب بالصالة((: قوله

 . فيتعلممع رسول اهللا 

                                     
 

 .جمدولة: يف األصل )١(
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لَيُّ الشعر : قْص أي وشعره ملوي مضفور والع))فصلى ورأسه معقوص((: قوله
فأخرجته ((: اخلُصلَةُ من الشعر، ومجعها ِعقاص وعقائص، ومنه قوله: وضفْره، والعقيصة

 )١(وكبش أعقص .وِعقاص ِعقٍَص ِعقْصة، وجيمع على:  ويقال أيضا للعقيصة))من عقاصها
 ))اءليس فيها عقصاء وال جلحاء وال عضب((: إذا كانت قرناه ملتوية على أذنيه ومنه قوله

 .اليت قطعت قرناها: اليت ال قرن هلا، والعضباء: واجللحاء
وعندي . من أين أخذها ومتسك ا:  فسره بعض املفسرين)))٢()علَّقها(أَنَّى ((: قوله

 )٣( معناها كيف، وعِلق معناه أحب وتعلق هواه، واملعىن كيف أَحبها فأَِلفَها))أىن((أن 
نظرة من ذي علٍَق، أي من : احلب، ومن كالمهم: ىن، والعالقةعِلقَها وعِلق ا مبع: يقال

 .ذي هوى
 معناه يلجأ إىل اهللا منه ويفر، عاذ واستعاذ ))مسعته يستعيذ من عذاب القرب((: قوله
 .جلأ إىل املستعاذ به: يستعيذ

 .امللجأ، وعليه حيمل مجيع ما تصرف: واملَعاذ
 على حد كربى وكُبر، وصغرى )٤(لْيامجع ع  العلَى))بالدرجات العلى((: قوله

 .وصغر
مسيت بذلك إلعادا :  نقل عن املروزي أنه قال))معقَّبات ال خيَيب قائلهن((: قوله

مسيت : ومن قال.  بفتح القاف))معقبات((مرة بعد مرة، وعلى هذا كان ينبغي أن تكون 
وأشبه من .  ومعقَّباتمعقبات؛ ألن كل واحدة تعقب األخرى جيب منه أن تكون معقِّبات

 لكوا تعقب الصالة أي جتيء عقبها، وحيتمل أن تسمى ))معقبات((هذا أن تكون مسيت 
 . لكوا جتعل لقائلها عاقبة حسنة، واهللا أعلم))معقبات((

 . أكلوين الرباغيث:  كقول العرب))يتعاقبون فيكم((: وقوله
                                     

 

 .أعقاص: يف األصل )١(
 .عِلقَها): ٥٨١ رقم ١/٤٠٩(كذا باألصل، ويف صحيح مسلم  )٢(
 .هاألق: يف األصل )٣(
 ).عال(واملثبت من اللسان . العلْي: يف األصل )٤(
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 ))عرج يب((: ع، وكذلك قوله أي يرتقي ويرتف))فيعرج الذين كانوا فيكم((: وقوله
 ألن الناس أكثر ما يعرجون لشهوام ولذام ))الذين كانوا((أي ارتقى وارتفع، وخص 

 .ليالً فتحفى يف السؤال عن ذلك
هو وضع أليته على عقبيه يف : قال أبو عبيدة  الشيطان))هنى عن عقب((: قوله

ه ولكن اللفظ ينبغي أن يطبق ونعم هذه صورته وهيئت. يسمى اإلعقاء اجللوس، وهو الذي
 بضم ))عقْبةٌ(( و ))عقَب(( كما ذكر و ))عقب((على هذا املعىن ويعطاه حقه، وقد روي 

 بفتح العني، ووجه ))عقب((العني وسكون القاف وقد قيدته على من أعرف نقده وثبته 
م حذف،  بفتح العني وكسر القاف أن يكون يف الكال))عِقب الشيطان((رواية من روى 

كأنه ى عن عقب مثل عقب الشيطان، أو عن صورة أو شكل عقب الشيطان أو حنو 
: ويف الكتاب العزيز. العاقبة، ويقال بضم القاف: فالعقْب))عقب((ومن روى . هذا
وجمازه ى عن عقب مثل عقب الشيطان أي من فعل ]. ٤٤:الكهف[﴾وخْير عقًْبا﴿

 :)١(النوبة والدُّولة والبقية أيضا قال:  فالعقْبة))عقبة((ومن روى . يوجب عقب الشيطان
لعقْبة قْدر املُْستعريين مْعقب ومل يكُـْن....................

 بفتح العني فيجوز أن يريد اللغة اليت يف ))عقب((واملعىن ينقدح عليها، ومن روى 
ضرب عِقبه، كأن : قَبت الرجل عقْبا أيع:  وجيوز أن يريد املصدر من قوهلم))عقب((

اجلالس كذلك قد ضرب عِقبه بأليته كما يضرب الشيطان وقت جلوسه،أو يكون 
 أي يعقبه الشيطان، )٢(الشيطان قد عقبه أي ضرب عقبه، فيكون قد ى عن فعل ما يؤِذيه

 .وجعل النهى عن املسبب يا عن السبب، واهللا أعلم
 ))وأَْعِقْبين منه عقىب صاحلة((:  أي من خيلف بعده، ومنه)) عِقبهواخلفه يف((: وقوله

 .ما يكون بدالً عما ذهب والعقىب
 أدىن العوايل من املدينة على ثالثة أميال إىل ))فيذهب الذاهب إىل العوايل((: قوله

 .أربعة، وأقصاها على مثانية أميال

                                     
 

 ).نكد(اللسان . وحاردِت النُّكد اِجلالد ومل يكن: البيت للكُميِت وصدره )١(
 .يؤديه: يف األصل )٢(
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: دخل يف وقت الصباح، يقالأصبح إذا :  كما يقال))أعتم رسول اهللا ((: قوهلا
أول : دخل يف وقت العتمة، والعتمة: أعتم مبعىن أبطأ وأخر، وأعتم بالِقرى أبطأ به، وأعتم

العتمة، وأعتم وعتم مبعىن، : وقت غيبوبة الشفق، يقال لذلك الوقت: ظلمة الليل، والعتمة
 . أي ما أبطأ وما لبث))ما عتَّم وما عتَّموا((: ومنه قوله
 .النـزول:  والتعريس))حىت إذا أدركه للكَرى عرَّس((: قوله

 من بارع ))ًعصيَّة عصت اهللا ورسوله، أسلم ساملها اهللا، ِغفار غفر اهللا((: قوله 
التجنيس االشتقاقي، وهو الذي كل واحدة من الكلمتني يوجد فيها حروف األخرى وال 

 :تكون صيغتهما واحدة كقول الشاعر
 ى والعاج ِعيجت متونهكأنَّ البر

 :والنوع اآلخر هو الذي الصنفان فيه متماثالن كقول الشاعر
ملًعا من البيض تثين أعني البيض للسود يف السود آثار تركْن ا

فم املَزادة :  واجلمع العزايل، والعزالء، تثنية عزالء))فمجَّ يف العزالوين((: قوله
 ))أرسلت السماء عزاليها(( و ))عزالء تشجب((:  منه، ومنه قولهاألسفل الذي تستفرغ

 .))وله عزالء((وكذلك 
 أي مؤكدة، وعزمة مصدر، واإلخبار ا عن اجلمعة ))إن اجلمعة عْزمة((: قوله
رجل صوم وِفطْر، أي ذو صوم، واجلمعة ذات عزمة، أو يكون احلذف من : جيوز كقوهلم

 أي ))هنينا عن اتباع اجلنائز ومل يعزم علينا((: ومن هذا قولهأول؛ أي شأن اجلمعة عزمة، 
 . يف قيام رمضان))من غري عزمية((: مل يؤكد إجيابه، وكذلك قوله

فوجد ((:والضّياع والنخل، ومنه قوله األرض:  العقار))فأراد أن يبيع عقَاًرا((: قوله
 .دواته وذلك قليل وقد يطلق على متاع البيت وأ))الرجل الذي اشترى العقار

 معناه أن ))تعدل ثلث القرآن] ١:األخالص[﴾قُلْ هو اُهللا أَحد﴿((:  تعاىلقوله
القرآن أحكام وقَصص وتوحيد، وهذه السورة واحد منها وهو التوحيد، ويف حديث 

 .))﴾ جزًءا منهاقُلْ هو اُهللا أَحد﴿جزئ القرآن ثالثة أجزاء فجعل ((: آخر
اإلبل وغريها من الدواب إذا كانت حتمل :  الِعري))ري من الشامفجاءت ِع((: قوله

 .مة إال إذا كانت حتمل الطيبياألمتعة، وال تسمى عريا إال كذلك، كما ال تسمى لَط



 
 
٢٠٥ املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

 أي احملبة يف اللهو، ويدل على صحة هذا ))فاقدروا قدر اجلارية العِربة((: قوله
: العِربة:  ويقال))ن احلريصة على اللعباحلديثة الس((: التفسري قوله يف احلديث اآلخر

وقد رأيته . النشاط: جارية عارب وهي الفَِرحة املازحة، والعرب: احملبة يف زوجها، ويقال
عرية فعلية وهي :  بياء مشددة وهو تصحيف وفسره فقال))العريَّة((خبط من يعول عليه 
 .العارية عن الشغل

 الزوج هنا وهو تفسريه يف احلديث،  يكون العشري))يكفرن العشري((: قوله
 .القرابة، وقد يكون العشري مصدرا مبعىن املباشرة، واملعىن على اجلميع صاحل: والعشري

 املعول ))املُْعولُ عليه يعذب(( وكذلك ))إن امليت ليعذب ببكاء احلي عليه((: قوله
رفع الصوت بالبكاء، : ا كان مصدراعليه معناه املَبكي عليه، والعِويل والتعِويل واملُعول إذ

قد يبكونه بأفعال كانت له مما يفتخرون ا يف أم  ))يعذب ببكاء أهله((: ومعىن قوله
الدنيا كشن الغارات ومحاية الساحة،والتعصب، فهم يذكروا يف إمداحه وتأبينه وهو 

: وقد قيل. هم بفقدهيعذب ا، وقد يكون املعىن أنه يتأمل يف قربه لبكائهم عليه ملكان أمل
 .إنه يعذب بالبكاء إذا أمر أهله أن يبكوا عليه

 وهو التعب، أي ما تركت رسول )) من العناءوما تركت رسول اهللا ((: قوهلا
 من تعبك، أي تعبك محلك على التردد إليه، وحيتمل أن يكون ما تركته من أن اهللا 

 .تعىن خاطره بترددك إليه، واألول الوجه
 . أي يركب عريا، اعروريت الفرس إذا ركبته عريا))أيت بفرس مْعرْوًرى((: قوله
الِكباسة وهي من النخل كالغصن : _بكسر العني_ الِعذق ))كم من ِعذق((: قوله

فجاءهم بعذق فيه بسر ومتر ((: وقوله. النخلة نفسها:  بالفتح)١(من شجر العنب، والعذق
 براء يعين الزِبيل الجتماع هذه ))بعرق((بعضهم  بكسر العني، وقد قيده ))ورطب

 .))فجاءهم بقنو((: األنواع،وألا ال جتتمع يف القَنو وذلك ممكن، وقد رواه املروزي

                                     
 

 .احلذق: يف األصل )١(
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عرا يعرو، :  أي تقدهم، يقال))ما لك وإلخوتك من قريش ال تعتريهم((: قوله
كانت حلقوقه اليت ((:  ومنه قولهواعترى يعتري، واعتر يعتُّر، وعر يعرُّ مبعىن واحد،

 .))تعروه
تغدو بعشاء ((القَدح، وقرره بعضهم :  العسُّ))تغدو بعسّ، وتروح بعسًّ((: قوله

 ))بعسا((_ وهو احلميدي_ وبعضهم ))بعيش(( بشني معجمة، وبعضهم ))وتروح بعشاء
 .وقيل بالكسر يف العني، وفسره بالعس الكبري

: والعتق أيضا. الِقدم، والعتيق القدمي:  الِعتق))ا له يف عبدمن أعتق ِشْركً((: قوله
 ))أعتق((فيكون . اخلالص: اخللوص، والعتيق: والعتق. املتناهي يف اجلودة: اجلودة، والعتيق

اجليد وهم األحرار، أو أحلقه بالنوع اخلالص، أو أحلقه بالصفة القدمية   أحلق بالصنف)١(أي
ن الرق يف الغالب طارئ على األرقاء، وكذلك عتق العبد ال وهو كونه ال رق عليه؛ أل
 .خيلو من هذا، واهللا أعلم

 أي جعل ))فعمَّلين((:  أي بأجر على العمل، وكذلك قوله))فأمر يل بعمالة((: قوله
 .يل ِعمالة

 بضم الفاء وال بد، وقد قيده، كثري من الرواة ))ومن يستعفف يِعفُّه اهللا((: قوله
 .لوجه الضم، وصى بذلك األثبات من النحوينيبالفتح، وا

 بكسر العني وامليم وفتح الياء مشددة كذا قيده ))هذا حديث ِعمّيَّة((: قول أنس
ون وفسر حبديث شدة، وهو تفسري متأول، وكأن أنسا أراد أنه حديث حال حتكى ناملتق

وإعالما  توخيا للحقال تعرف حقائقها للشدة اليت كانوا فيها، يذكر ذلك  فيه األنباء أي
وقد . بأنه قد ال يضبط يف ذلك الوقت األمر على حقيقته، فعرف بذلك تربيا من العهدة

 بفتح امليم والياء وشدمها وسكون هاء السكت تثنية عم، ))عمَّيَّه((ضبطه بعضهم حديث 
قد أي عماه أخرباه بذلك، أو هو خيرب حبديثهما، وقد يريد بالعمني األوس واخلزرج، و

 بشد امليم وختفيف الياء وسكون ))عمّيْه((يريد ما املهاجرين واألنصار، وقد قيد حديث 
 .هاء السكت يريد عما واحدا

                                     
 

 .إىل: يف األصل )١(



 
 
٢٠٧ املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

 بكسر العني وامليم وشدها وشد الياء مفتوحة، وقد )))١(حتت راية ِعمّيَّة((: قوله
. الضاللة: من العماية، والعمايةروي بضم العني، ومعناه راية ضاللة بأا فعلية أو فُعِلية 

وهذه كلها . فتنة وجهل: وقيل. هي األمر األعمى الذي ال يستبني وجهه: قال ابن حنبل
 .هذا قتيل ِعمّيا إذا مل يعرف قاتله: ويقال. متقاربة

 .اسم فرس العباس:  العبيد))أجتعل هنَيب ونهب العبْيد((: قول عباس بن مرداس
 أي املتكلفون الذين يريدون التقصي الذي ال ))تعمقون تعمقهميدع امل((: قوله

 .يدرك
زبيل أو زنبيل يصنع من  : -بفتح الراء  - العرق ))فأتى بعرق فيه متر((: قوله

اخلوص يسع مخسة عشر صاعا أو حنوها، وقد قيده بعضهم بسكون الراء ووهم إمنا العرق 
 .العظم عليه يسري حلم : - ساكن الراء -

 . والزبيل إذا كان من جلود يسمى احلَفْص))ويف يده عرق((: ومنه
ستة وثالثني ميالً من   هي قرية جيمع فيها على))فصام حىت بلغ عسفان((: قوله

 .مكة
 يأمرنا بصيام يوم عاشوراء وحيثنا عليه ويتعاهدنا كان رسول اهللا ((: قوله

.  عمرو بن العالء فإنه حكى فيه القصر عاشوراء ممدود عند أهل هذا الشأن إال أبا))عنده
 .ليس يف كالم العرب فاعوالء ممدودا إال هذا االسم خاصة: قال أبو بكر بن دريد

عاشوراء اسم إسالمي مل : وقال بعضهم. ورده ابن دريد. وحكي عن ابن جابوراء
ن ؛ التاسع وهو أجري على سن:يعرف يف اجلاهلية وهو اليوم العاشر من احملرم، ويقال

 .كالم العرب
. هو امللون منه: وقد قيل. الصوف:  الِعهن))جيعل هلم اللُّعبة من الِعْهن((: قوله

 .ما يلعب به: واللُّعبة. األمحر: وقيل

                                     
 

 .)١٨٤٨ رقم ١٤٧٧_ ٣/١٤٧٦(سقطت من األصل واملثبت من صحيح مسلم  )١(
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 أي الزم، واالعتكاف على )) اعتكف العشر األواخرإن رسول اهللا ((: قوله
ذلك هو املعتكف يف مالزمته واإلكباب عليه، وك: الشيء أو يف الشيء والعكوف أيضا

 .موضع االعتكاف : - بفتح الكاف-املسجد، واملعتكف 
 .تعاهد يتعاهد تعاهدا: يقال منه. جيدد عهده بنا:  أي))ويتعاهدنا عنده((: قوله
 يروى منونا وغري منون وهو أكثر، فمن نون جعلهما ))عقرى حلقى((: قوله

را وحلقك حلقًا، اللفظ لفظ اخلرب مصدرين منصوبني بفعلني مقدرين معناه عقرك اهللا عق
واملعىن معىن الدعاء، عقرا أي أهلكها اهللا، وحلقًا أي أصاا وجع يف حلقها، وأصابتها 

 :حالق وهو الداعية أو املَِنية جاءت على وزن فعال، قال الشاعر
 قد سقوا للردى بكأس حالق

يه ما دعي به، ولكن والعرب قد تدعو بالشيء وهو ال تريد أن ينـزل باملدعو عل
 ))عقًرا حلقًا((فقوهلم . ما أشعره قاتله اهللا: يكون منها ذلك على جهة التعجب مثل قوهلم

 بغري تنوين فهما صفتان جاءتا على وزن ))عقرى حلقى((ومن روى . خارج هذا املخرج
معىن  ىعل وأمثاهلا، ومها إما مرفوعا باالبتداء فعلى أِلفُها للتأنيث كغضيب وخشيب وسكرى

 إما ))عقرى((ومعىن . أنت عقرى حلقى، أو منصوبني بفعل الدعاء أي جعلك اهللا كذلك
 ا كما كن هالكة كما تقدم أو مشئومة أو معقورة يف خدها باخلمش ملصيبة نـزلت

 إما حملوقة الرأس ))حلقى((ومعىن . النساء خيمش بعضهن وجوه بعض، أو عاقر ال تلد
اا حالق كما تقدم أو حلقت أهلها بشؤمها، وقد قيل إن معناه للمصيبة النازلة أو أص

 .)١()برفق عقرتك كناية عن رفع الصوت ويصيح حبلقك(إنك طويلة اللسان بذيّته 
: وكذلك قوله.  أي خمالفة أهل املدينة خبالف أهل العراق هلم))أظنه عراقيا((: قوله

ية، وقد يكون أراد املخاطبة أي أعراقية أنت،  يريد أفتوى عراقية، أو أسنة عراق))أعراقية((
 .واهللا أعلم

                                     
 

 .كذا )١(



 
 
٢٠٩ املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

 مشددا، ))عيَّ(( أي هي أبدعت من العي وهو العجز، ويروى ))فَعِيي بشأهنا((: قوله
 من العناية، بنون مكسورة بعد عني مضمومة، والوجه ))فَعين((: واملعىن واحد، وقد روي

 .ما بدئ به
 . يقطع كقطع العضد فيصري أجزاؤه كاألعضاد أي ال))ال يعضد شجرها((: قوله
كل شجر له شوك يعظم والواحدة ِعضةٌ، :  العضاه))ال يقطع عضاها((: قوله

 .وِعضهة وِعضاهةٌ
 .وأصل ِعضة ِعضهة فحذفوا هاءها كما فعلوا يف شفة مث ردت اهلاء عند اجلمع

قال يف عير عائر، وقد أنكر  مها جبالن معروفان وي))ما بني عْير إىل ثَْور((: قوله
 ))ثور((مصعب أن يكون يف املدينة جبل يقال له عير وال عائر وال ثور، وقد قيل إن ذكر 

 والذي ))ما بني عري إىل كذا((هاهنا غلط؛ ألنه مبكة وقد وقع يف بعض نسخ مسلم 
 .باملدينة إمنا هو أحد

سنة اخللق، والبكْرة الفَِتية من  هي الطويلة العنق احل))كأهنا بكْرة عيطاء((: قوله
 . واملعىن واحد))عيطاء(( مكان ))عنطْنطَة((: ويف حديث آخر. اإلبل تشبه اجلارية ا

 .وهو اجلانب، أي من جانبه_  بضم العني ))من عرض هذا اجلبل((: قوله
يقال عرض يعرض، وتعرض .  أي ما يتعرض))ما يعرض هلا أحد((: وقوله يف الناقة

عرض يعرض وعِرض يعرض :يقال: وقال بعضهم. يتعرض، واعترض يعترض مبعىن واحد
 .واملشهور األول
:  أي وقد عنوا وذلوا بالغلبة والقهر، ومنه قيل لألسري))وأصبناها عْنوة((: قوله

 ].١١١:طه[﴾وعنِت الْوجوه﴿: ومنه قوله تعاىل. عنا يعنو ويعىن: ويقال. عان
 أي على مؤخره، وكذلك على عجزها يعين ))على عجز البعري فقعدت((: قوله

 إذا عظم -بكسر اجليم-ِكفْلها، وكذلك من املرأة وقد عجزت : وعجز الدابة. الناقة
 ))فبدروا فأعجزهتم((: وأعجزه غريه، ومنه قوله. وعجز عن الشيء إذا مل يطقه. عجيزا

 من ذلك، كأنه مل يطق محلهم إذا مل ))هلهعجز املسجد عن أ((أي مل يطيقوا إحلاقها، و
 .يسعهم
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 . أي وصاين بذلك)) إيلَّ أنه ابنه)١(عهد((: قوله
 .الزنا: والعهر. الزاين: العاهر ))وللعاهر احلجر((: قوله
 .شجر من العضاه يقال له الطَّلْح:  العرفُطُ))جرسْت حنله العْرفُطَ((: قوله
املشقة هنا، فاملعىن إن اهللا مل :  العنت))عنًّتا وال متعنًّتاإن اهللا مل يبعثين م((: قوله

 .يأمرين بأن أُدخل مشقة على أحد وال بأن أتعمل املشقة لنفسي وال لغريي
 أي متنع من )) على ميت)٢(تؤمن باهللا واليوم اآلخر حتد ال حيل المرأة((: قوله

حدادا، وحدت تِحدُّ وتحدُّ حدادا إذا إ )٣(أحدت املرأة تحد: الزينة واخلضاب، يقال
 .امتنعت من الزينة

 هو نوع من الثياب يصبغ غزله معصوبا فيجيء لونني ))إال ثوب عْصب((: قوله
 .لبقايا عصب منه غري مصبوغ، وقد ينسب إىل اليمن

اآلفة تصيب الزروع واألعناب وغريها :  العاهة))ويامن من العاهة((: قوله
ِعيه الزرع يعاه وكذلك صاحبه، وعاه الرجل وأعاه إذا أصاب ماله : قالفتجتاحها ي

 .عاهة
 العرية جتمع على عرايا وهي ))رخَّص لصاحب العريَّة أن يبيعها خبرصها((: قوله

النخلة تكون للرجل بني مجلة خنل آلخر، فأرخص له يف شرائها خبرصها أي مبقدار ما 
 )٤(ني خنله فيدخل هلا را ومن شاء، فرخص يف املزابنةخيرص به؛ لكونه يتأذى ببقائها ب

هي النخلة مينح را مثرا للرجل عامه فرخص له يف شرائها : وقيل. فيها من أجل ذلك
هي النخلة ترطب قبل مجلة النخل اليت هي بينها فرخص يف : وقيل. منه خيرصها ملثل ذلك

ومسيت عرية إما لكوا . إلذابةوكل ذلك من أجل ما ينجر منها من ا. بيعها خبرصها

                                     
 

 ).١٤٥٧ رقم ٢/١٠٨٠(واملثبت من صحيح مسلم . عمد: يف األصل )١(
 .باجليم: يف األصل )٢(
 .باجليم: يف األصل )٣(
 .املزانية: يف األصل )٤(



 
 
٢١١ املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

 أو لكوا أعريت من السوم وقت البيع، )١(أعريت من املال وقت اهلبة أو البيع، أو عريت
هذا على القولني األولني، ويف الثالث جتوز وهو أن يكون مسيت عرية لكوا تعرى أي 

 .تقصد
كراء األرض :  وقيل وهي بيع مثر الشجر ملدة من السنني))هنى عن املعاومة((: قوله

 .اليت تسقى باملطر مدة من السنني وكالمها غرر
 بضم الياء وكسر الدال، وقد ))يف الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده املتاع((: قوله

الرجل يعدم إذا مل يبق له كسب وافتقر فهو معدم،  أَعدم: روي بفتح الياء والدال، يقال
إذا فقده يعدم، واالسم العدم والعدم والفاعل عاِدم، واالسم اإلعدام، وعِدم الشيء 

 معناه يكسب الناس الشيء الذي ))وتكسب املعدوم((: واملفعول معدوم ومنه قوله
وحيتمل وجها آخر وفيه بعد وهو أن يكون املعىن وتكسب املعدوم كسبه أي . يعدمونه

 .الرجل الذي عدم كسبه
 وعرضه )٢((...)النفس فيكون : الِعرض:  قيل))فقد استربأ لدينه وِعرضه((: قوله

الِعرض ما يذكر به اإلنسان، فيكون : وقيل. ونفسه أي قد وقى نفسه من مواقعة احلرام
سلف الرجل وال يصلح هنا إال : الِعرض: وقيل. معناه قد جتنب ما يبعث عن الكالم فيه

 .على بعد
 اإلعمار، أعمرت الرجل البيت  العمرى فعلى من))أميا رجل أعمر عْمرى((: قوله

 .إذا جعلت له سكناه مدة عمره، وكذلك األرض إذا جعلت له االنتفاع ا كذلك
 ال غري، واملقصود امتنع عليك ))حر(( برفع ))عجز عليك إال حرُّ وجهها((: قوله

وقد قيل أنه من املقلوب كأنه أراد عجزت . إال حر وجهها؛ ألن العجز إمنا يقع عما امتنع
 .من غري حر وجهها مث قلب، وفيه بعد

 أي ديته، ومسيت الدية، ألا كانت إبالً وكانت تعقل بفناء ))أعطى عقْله((: قوله
ويل املقتول أي حتبس ثَم. 

                                     
 

 .عربت: يف األصل )١(
 .طمس باألصل )٢(



    م واملوضح املُلهم ِلمعاين صِحيح مسلِماملفِصح املفِه                                                 
 

٢١٢
 

 بصاد مهملة وقد روي بالضاد املعجمة وهو ))رجل قصري أَْعصل((: قوله يف ماعز
رجل أَعصل أي معوج :  للرجل، يقالتصحيف وإن كان أشهر وأكثر؛ ألنه باملهملة صفة

 .الساق
 )١(وشجرة عِصلَة أي عوجاء، كذلك باب أعصل أي شديد معوج، وباملعجمة

ويف احلديث . رجل عِضل إذا كان كثري العضل: ليس صفة على هذا البناء ولكن يقال
 أعضل )٢( وهذا ال حيملنا على أن نقول))أويت برجل أشعث ذي عضالت((: اآلخر
 وال يبعد أن يكون ماعز أعصل وذا عضالت فيكون )٣(جمة مكان أعصل حىت نسمعهباملع

 .أعضل باملعجمة:  ومل يبلغين أنه يقال)٤()عِضالً(أعصل 
 .األجري:  العِسيف))إن ابين كان عِسيفًا((: قوله
عضهه . الرمي بالبهتان وقول اإلفك:  العضه))وال يْعضه بعضنا بضًعا((: قوله
: وقد روي. على ِعِضني الكذب والنميمة والبهتان أيضا، وجيمع:والعضه.  عضهايعضهه

 . على مثال يعضي وله وجيه))وال يعض((
 . هي البهيمة ال تكليف يلزمها))العجماء جْرحها جبار((: قوله
 أي تتمسكوا فيكون أعم عصمة أي مانع من )) حببل اهللا)٥(وأن تعتصموا((: قوله

 .السبب، أي تتمسكوا بكل سبب يقربكم إىل رضاه: واحلبل. الزلل
وعفاص .  الِعفاص هنا الوعاء الذي يكون يف النفقة))ف ِعفاصهاراع((: قوله
 .ما يشد على رأسها من جلد وغريه: القارورة

 .اجلماعة، وجيمع على أعناق:  العنق))وأنظر إىل عنق من الناس((: قوله

                                     
 

 .بالعجمة: يف األصل )١(
 .يقول: يف األصل )٢(
 .يسمعه: يف األصل )٣(
 .واملثبت موافق ملا بينه املصنف من أنه ذو عضالت. عصالً: يف األصل )٤(
 ).١٧١٥ رقم ٣/١٣٤٠(واملثبت من صحيح مسلم . يعتصموا: يف األصل )٥(



 
 
٢١٣ املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

عنف يعنّف تعنيفًا .  أي ما أَشد له يف القول وال وبخه))افما عنَّف واحًد((: قوله
 .إذا وبخ

 بضم العني وفتحها ))إن اهللا يعطي على الرفق ما ال يعطي على العْنف((: وقوله
 فهو -بالثالث- وهو ضد الرفق، والفعل من هذا عنف عليه وبه يعنف عنفًا -وكسرها 
 .عنيف

 الِعذاق مجع عذق بفتح العني )) ِعذاقًاول اهللا كانت أعطت رس((: قوله
 .النخلة: والعذْق

الغربة، ومجعها عجاج، :  العجاجة))فلما غشيت الس عجاجة احلمار((: قوله
 .وعجاجات
 جيوز أن يكون من العويل الذي هو صوت ))وبالصياح عوَّلوا علينا((: قوله
عوَّل (( و ))عوَّلت حفصة((: اكيا، ومنه قوله ب)١(عول وأعول إذا صرخ: يقال. الباكي
 من التعويل، ))عولوا علينا(( وجيوز أن يكون ))أعول(( و ))أعولت((:  وقد رويا))صهيب
 .عولْت عليه يف األمر أي محلته إياه ووثقت به فيه واعتمدت عليه: تقول

فالن بفالن إذا قتل عقَر : يقال.  أي أقتل مراكبهم))فما زالت أَْعِقر م((: قوله
 .مركوبه

 بفتح العني وكسر الزاي وفسر بالذي ال سالح معه، وقد ))ورآين عزالً((: قوله
واجلمع على . ناقة علُط ومجل فُنق: هو كقوهلم:  بضم العني والزاي، وقالوا))عزالً((روي 

زل رجل أعزل أي ال سالح معه، وقوم ع:  يقال)٢()أعزال(أعزال واملعروف إمنا هو 
 .وعزالن وعزل
 . أي يفرقكم كما تتفرق أجزاء العصى إذا كسرت))يريد أن يشق عصاكم((: قوله
 . يعين مطلعا مستشرفًا يتعرف األخبار)) بْسبسة عيًنابعث رسول اهللا ((: قوله

                                     
 

 .صرح: يف األصل )١(
 .كذا باألصل ولعله أراد عزل )٢(



    املفِصح املفِهم واملوضح املُلهم ِلمعاين صِحيح مسلِم                                                 
 

 

٢١٤

٢١٤ 

 

 . خشبة قد حد طرفهاو ه))فإين أرمي باِملعراض((: قوله
 .وقيل سهم ال ريش له. هو حديدة: وقيل
عاف يعاف عيفًا وِعيافًا إذا كره فهو : يقال.  أي أكرهه))فأجدين أعافه((: قوله

: زاجر الطري املترامي على العشب دعوى وهي العيافة وقوله: عائف، والعائف يف غري هذا
 . منه))عائفًامن أتى ((

 .اجلَذَعة من املَعز:  العناق))إن عندي عناق لنب((: قوله
اجلَذَع من املعز أول ما يستحق السّفاد، ومجعه ِعتدان :  العتود))فبقي عتود((: قوله
 .وِعدان أيضا
أعجل أو أرن ما أر الدم وذكر اسم اهللا عليه فكُلْ ليس السن ((: قوله
 ))عجلأ(( مزة مقطوعة وكسر اجليم من أعجل يعجل و ))أعجل((ذا  روي ه))والضفر

 مزة مفتوحة وسكون الراء وكسر ))أرين((مزة وصل وفتح اجليم من عِجل يعجل و 
النون وبعدها ياء، هذا الذي يف كتاب مسلم ومعناه أعجل هذه البهيمة موتا على رواية 

 أراد ))أرين((ى رواية من وصل باأللف، و من قطع األلف، أو أعجل أنت يف ذحبها عل
أرين جري الدم مث سكن الراء ختفيفًا ملا فيها من ثقل التكرار؛ ألا حرف متكرر والعرب 

 من أرين الذي عدي باهلمزة من رنا يرنو إذا نظر، كأنه ))أرين((تفعله، وجيوز أن يكون 
ه، وثبتت الياء يف آخر الفعل على  حبيث يرى إليه أي كثريا ينظر إلي)١(أمره أن جيعل الدم

: ويف كتاب أيب داود. أمل يأتيك واألنباء تنمى: لغة من جعل اجلزم سكونا متومهًا حنو قوله
 بغري ياء على معىن غري هذا ويف هذه اللفظة تقاييد كثرية يف غري هذا الكتاب يطول ))أرن((

أعجل وأرين ما أر ((:  العزيزأشبه ما فيها ما وقع لعلي بن عبد: ذكرها، قال يل املصعب
 . على أما مبعىن أفعل التفضيل))الدم

 هي ذبيحة كانوا يذحبوا يف رجب يف اجلاهلية ويف ))ال فرع وال عترية((: قوله
ِعتر وعترية كذبح وذَبيحة، وقد عتر الرجل يعِتر عترا إذا : أول اإلسالم مث نسخت ويقال

إن العترية نذر كان يف : وقيل. ه أيام ترجيب وتعتارهذ: ومن كالمهم. ذبح العترية
                                     

 

 .الالم: يف األصل )١(



 
 

 

٢١٥

٢١٥ 

املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

كل عشر شاة وذلك   أن يذبح من- بعدده حيده -اجلاهلية ينذر الرجل إذا بلغ ماله كذا 
 وذلك أراد احلارث ابن ِحلَّزة اليشكري )١(يف رجب، ورمبا ذحبوا عوضا من ذلك ظباء

 :بقوله
ـتر عن حجر الرّبيض الظَّباء طـالً وظُلًما كما تعـعنًنا با
استعذب :  معناه يستسقي لنا ماء عذبا، يقال))ذهب يستعذب لنا من املاء((: قوله

 .املاء يستعذبه إذا استقاه عذبا، وكذلك إذا أعذب عذبا
تعلل بالشيء إذا هلا به عن سواه واجتزأ :  أي أهليهم يقال))فعلَِّليهم بشيء((: قوله

 .لل بهبه، والعاللة ما يتع
 حيتمل أن يكون معناه اشتد علينا طلبها أي ملا مل جيدوها ))فعز علينا طلبها((: قوله

من عز :  طلبها من قوهلم)٢(وا أنفسهم يف طلبها أو حنوه، وحيتمل أن يكون معناه غلبنالأعم
، عز الشيء إذا مل يوجد: بز أي من غلب استلب، وحيتمل أن يكون املعىن مل جيدها، تقول

ويكون الطلب مبعىن املطلوب أو يكون على حذف املضاف واملعىن عز علينا حاصل طلبها 
 .أو حنوه

 بضم العني وهي وجع احللق، واملوضع الذي ))أعلقت عليه من العذْرة((: قوهلا
 .العذرة، وهي قريب من اللهاة: يكون به الوجع، يقال له أيضا

العدوى حق، والعدوى كوم كانوا  أي ال يعتقد أحد أن ))ال عدوى((: قوله
يعتقدون أن اجلمل األجرب إذا دخل بني اإلبل الصحاح ِجِربت، فنفى ذلك رسول اهللا 

فمن أعدى األول((:  ويفهم ذلك من قوله((. 
 .املتكهن:  العراف))من أتى عرافًا((: قوله
 . حنو من ستة برد العرج من عمل الفُرع على))بينما حنن نسري بالعرج((: قوله
 معناه املنكشف األمر الذي ال ريب فيما أنذر به وال ))وأنا النذير العريان((: قوله

وقد زعم قوم أن هذا إشارة إىل أمر متقدم وهو أن رجالً أنذر قومه خبيل قد . شك

                                     
 

 .ضباء: يف األصل )١(
 .واملثبت موافق ملا بعده. علينا: يف األصل )٢(
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٢١٦

٢١٦ 

 

وقيل إن امرأة أعرت . جردوه، فكان حيتج على صحة قوله بتجريده وكان من خثعم
كان من : وقيل. ذر قومها وجعلت اإلعراء عالمة على صحة قوهلانفسها وجاءت تن

 .عادم أن يعروا من بعثوه منذرا
 بفتح العني وتشديد امليم وقد خفَّف وهو موضع ))ما بني عمان إىل أيلة((: قوله

بالشام، وأما الذي باليمن فهو بضم العني، وختفيف امليم وقد قيل يف األول هكذا 
 .هوالصحيح ما بدئ ب

: وقيل. موضع وقوف الشارب: وقيل. األصل:  العقر)) حوضي)١(إين لَِبعقر((: قوله
 .مؤخر احلوض
 وهي البكر وجيمع على عذارى وعذراوات ))أشد حياًء من العذراء((: قوله

، وفالن أبو عذرا إذا ابتكرها، وأبو عذْرة هذا األمر أو الكالم إذا )٢()البكارة: والعذْرة(
 .واجلامعة من األغالل يقال هلا العذراء لضيقها. )٣(ن أول من افترعهكا

عتد الشيء :  أي درجها وهي عتيدة مبعىن معتدة يقال))ففتحت عِتيدهتا((: قوله
معد للجري، : تعتيدا وأعتده إعتادا كل ذلك إذا أعده فهو عتيدة، وفرس عِتد وعتد

 .ما يعد لكل شيء: والعتاد
 أي كأوالد عالت، وأبناء عالت أبناء لرجل واحد ))األنبياء أوالد عالَّت((: هقول

من نساء خمتلفة، ووجه الشبه أن الذي جاءوا من عنده واحد وبعثهم ألمم خمتلفة أو يف 
 .أزمنة خمتلفة يف اجلزئيات والفروع ال يف األصل

 التبس عليه، وقد ))عمي عليه(( معىن )))٤(فعمي عليه فانطلق وترك فتاه((: قوله
]. ٦٦:القصص[﴾فَعِميت علَيِهم األنباُء﴿ روي وقد األول من قريب  ومعناه))فعمي((روي 

                                     
 

 ).٢٣٠١ رقم ٤/١٧٩٩(واملثبت من صحيح مسلم . ليعقر: يف األصل )١(
 .تكررت يف األصل )٢(
 .افترغه: باألصل )٣(
 ).٢٣٨٠/١٧٢رقم  ١٨٥٣_ ٤/١٨٥٠(واملثبت من صحيح مسلم . فناه: يف األصل )٤(



 
 

 

٢١٧

٢١٧ 

املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

 عليه بالغني املعجمة فهو تصحيف ال أعرف له ))فغمي(( بالتشديد ومن روى ))عمّيِت((و 
 .وجها

ة، كذا ذكره  هكذا وقع، والذي يعرف العشري))ذات العشيرة أو العشري((: قوله
 .غري واحد من أهل العلم وهو من بالد مذحج

 . ليست لذلك املوضع)١( صفة للغزوة))ذات((: وقوله
السيد الكبري النافذ املاضي :  العبقري))فلم أر عبقريا ينـزع نـزعه((: قوله

 .)٢()القريش(املمدوح، كالعبقري من 
 أي ))رب الناس العطنض(( ويف بعض النسخ ))حىت ضرب الناس بعطَن((: قوله

عطَنت : يقال. مربك اإلبل: والعطَن. أبركوا إبلهم وسقوها كلها وأناخوها واستراحوا
وأعطنها أرباا إذا أناخوها عند احلياض لتعاود الشرب وذلك . اإلبل فهي عاطنة وعواطن
 . وراحة الناس يف خالفتهوهذه إشارة إىل حسن إدالة عمر . عند األمن وكثرة املاء

 أي ما خفي من عيوبه، هذا الذي يراد ))إن أذكره أذكر عجره وبجره((: قوهلا
.  يف اخلشب أو يف العروق من اجلسد)٣(العقْده تكون: اتني الكلمتني، وأصل العجرةُ

 .الدواهي، على بعٍد فيه: والبجرةُ نتوء يف السرة، وقد يراد بالبجِر
 املتفق عليه أنه الطويل، وقد يزيد بعض على الطويل ما ال ))قزوجي العشن((: قوهلا

 .يزيد بعض كالنحافة واإلقدام وطول العنق، وعلى كل حال فالطول منوطٌ به
يتركين معلَّقةً ال أيما لكوين يف عصمته، وال ذات :  أي)٤())وإن أنطق أُعلَّق((: قوله
 .زوج لقطيعته
 أصل العياء يف اإلبل، وهو الذي ال يقدر على الضّراب وال ))ُءزوجي عيايا((: قوهلا

 .يلِْقح، وهو من الرجال الذي ال يقدر على اجلماع

                                     
 

 .للفروة: يف األصل )١(
 .كذا باألصل )٢(
 .يكون: يف األصل )٣(
 .))إنْ أَنِطق أُطَلَّق، وإنْ أَسكُت أُعلَّق((: كذا باألصل، واملشهور من حديث أم زرع )٤(
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: ما يرفع به البيت من عوٍد وغريه، ومجعه:  الِعماد))زوجي رفيع الِعماِد((: قوهلا
 .ة ِليقْصد إليهأن بيت شرِفه رفيع، وبيته بني بيوت احلي مشرف: عمد، وإمنا تريد
: ِعكْم، وهو ما يشد من املتاع، ورداح:  العكُوم مجع))عكُومها رداح((: قوهلا
ِردفَيها، : أا ذات متاع كثري، فهي تشده إليهم وحيتمل أن تريد بالعكُوم: ممتلئة، يريد

 .ومجعتها مع ما حوهلا
أي : روي باملعجمة، قيل يف املهملةوقد _  باملهملة ))وال متأل بيتنا تعِشيًشا((: قوهلا

. ال تترك خبزنا يفْسد: وقيل. ال تترك الزّبلَ يف البيت كأعشاش الطائر، بل تقُمه وتصلحه
امرأة : ال تبدّد طعامنا فَنهزلُ، من قوهلم: وحيتمل أن تريد. عشش اخلُبز إذا فَسد: يقال

تعال (أا ال : وحيتمل أن يريدالعظام قليلي اللحم عشة ورجل عش إذا كانا دقيقي 
عش الرجلُ معروفَة، :  وال متنع معروفهم ممن يريدون وصوله إليه من قوهلم)١()حوشها
قليالً وقد صحّف مبا تركناه لعدم الفائدة يف : جالً عشا أيسقاه س: ويقال. أقلَّه: أي

 .غشناال ت: ذكره، ومن رواه باملعجمة فمعناه
 .عروة احلالة الوثقى وشبهه:  كالصالة األوىل، أي))عروة الوثْقى((: قوله
فالن عرضة : قصدهم ومهتهم، ويقال:  أي))هم األنصار عرضها اللَّقَاُء((: قوله

والَ تجعلُوا اَهللا عرضةً ﴿: لكذا إذا كان قويا عليه أو منتصبا له، ومنه قوله تعاىل
 .فكأن األنصار انتصبت للقاء،وانتصب اللقاء هلا]. ٢٢٤:البقرة[﴾يماِنكُمَأل

 .تتبارى يف العدِو: تتعادى، ومعناه:  أي))تعادى بنا خيلنا((: قوله
موضع سّره، والعيبةُ وعاء جتعل فيه :  أي))كانوا عيبةَ رسول اهللا ((: قوله

  .))األنصار كَِرشي وعيبِتي((: ات، ومنهِعيب وِعياب وعيب: الثياب، ومجعها
فالن :  هذا من اجملاز واالتساع كما يقال))العزة إزاري والكربياء ردائي((: قوله

أنه موصوف بالزهد : ِشعاره الزهد وِدثَاره التقوى، وفالن غَمر الرداء، وإمنا يريدون
لك العز والكربياء صفتان هللا ذ وكوالتقوى واجلود، ال أن مث ِشعارا وال دثارا وال رداء،

 .وحده
                                     

 

 .كذا باألصل )١(
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ما _ بفتح العني_مقاومة هلا، والعدل :  أي))كانت له ِعدل عشر رقاب((: قوله
ما قاومه من جنسه، ورمبا كسرت العني _ بالكسر_قاوم الشيء من غري جنسه، والِعدل 

 .وقد نشب من فعل ذلك الغلط. فيهما
احلبس : عاجلناهم واشتغلنا م والعفْس:  أي))يعاتعافَسنا النساء والض((: قوله

 .سجن، وهو قريب منه: واالبتذال، وعفَس يعِفس عفْسا
جانبيه من رأسه إىل وِركه، وِعطْف كل شيء :  أي))والنظر يف ِعطْفَيِه((: قوله

 .جانبه
ه بالغ وكذلك العالق،  هي من الطعام ما في))إمنا يأكلن العلْقَةَ من الطعام((: قوله
 .ما ا من شيء: ما ا من عالق، أي: وقوهلم

 هي اليت تِلج يف غنم، مث خترج وتلج يف غنم غريها، ))كالشاة العاِئرة((: قوله
وفرس . وكذلك الناقة واجلمل خيرج كل واحد منهما من إبل إىل إبل ابتغاء الضّراب

إذا مل يعلَم من : وسهم عاِئر. وقد أعراه صاحبه. اإذا انفلت وتقلَّب يف اجلهات مرح: عائر
 .أين جاء

 . العِسيب واجلَريد للنخل كالقُضبان لغريه))وهو متكئ على عِسيب((: قوله
 . هي غزوة تبوك، وغزوة العِسِير غزوة بين مدِلج))غزوة العسرِة((: قوله
 ))وعجزهتُم((:  ويروى))هم وعجزهمال يدخلين إال ضعفاء الناس وسقَطُ((: قوله

وهم الضعفاء الذين عجزوا عما تناوله طالب الثروة فيها والقدرة عليها، وعجزوا أيضا 
ويف حديث آخر مكان . عما طلبه الباحثون عما استأثر اهللا به من العلوم فأحلدوا

 . وهم الضعفاء اجلياع))ِغرتهم(( ))عجزهم((
 .الكافر: وقيل. الغليظ اجلايف الكثري اخلصومة:  العتلُّ))تلًّكل ع((: قوله
قد عرم يعرم ويعرم عرامةً، : شرس يقال منه:  أي))انبعث رجل عزيز عارم((: قوله

 .فهو عاِرم بيّن العرام
مجع عنق اليت .  قد تكون األعناق ها هنا))ال يزال الناس خمتلفة أعناقهم((: قوله

. مجاعام خمتلفة: وقد يراد م كرباء الناس، أي. جاء عنق من الناس: ي اجلماعة يقاله
. وقد يكون العنق اليت هي الرقبة، وتؤنث هذه العنق وتذكر، كَنى باألعناق عن أرباا

األعناق نفسها؛ ألن األعناق يتطاول ا لألمور ويتشوف، فتختلف : وقد يكون املراد
 .ف األغراضحبسب اختال
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 بضم العني - موضع معروف، والعمق ))حىت ينـزل الروم باألعماق((: قوله
 .منـزل بطريق مكة:  - وفتح امليم

 . شجر بتهامة واحلجاز- بكسر العني -وأُعاِمق موضع، والِعمقَى 
 .فَسادال: والعيثُ. أفسد وفتك:  عاثَ يِعيثُ عيثًا))فعاث يِميًنا وِشماالً((: قوله
:  هو العصعص، وهو طرف عظم الصلب الذي يقال له))إال عجب الذَّنِب((: قوله
 .العِسيب

عذر :  حيتمل أن يكون معناه من ينصرين، يقال))من يعِذرين من عبد اهللا((: قوله
ذري، وحيتمل أن يريد مبن يعِذرين إن أنا عاقبته بقوله، أي من يقوم بع. يعِذر مبعىن نصر

وأَعذَر الرجل إذا صار ذا عذر ومنه . قبلت عذره،وهو العذْر واملَعِذرة والِعذرة: يقال
وذلك ((: أعذر إذا جاء مبا يلزمه العذر، ومنه قوله: قد أَعذَر من أنذر، ويقال: قوهلم

أعذر تأيت : وقيل.  إذا ضمت الياء، وإذا فتحت كان معناه ليقل العذر))ليعذر من نفسه
 . عذَرمبعىن

 يريد أنه كان يبني حديثه ويترفق فيه، ))حيدث حديثًا لو عده العاد ألحصاه((: قوله
 .وحيتمل أن يريد أن األلفاظ كانت يف حديثه قليلة واملعاين كثرية

أن مينع الرجل املرأة من الزواج، وأصله :  العضل))فتشركه يف ماله فَيعِضلُها((: قوله
لت الشاة تعضيالً وكذلك املرأة إذا نشب الولد يف بطنها فلم املنع واحلبس، يقال عض

 .يسهل خروجه
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 حرف الغني
أي الربيئات من الفواحش ]. ٢٣:النور[﴾الْغاِفالَِت الْمؤِمناِت﴿:  تعاىلقوله

وقد يراد بالغافالت اللوايت غفلن عن غريهن . املشتغالت عنها بالطاعة وكذلك الغوافل
 وقد يراد به العفائف البلْه اللوايت ال يدرين - اهللا تعاىل -تركنه إىل ممن توالهن بالقول و

 .واهللا تعاىل أعلم. سبل الشر
 بغني معجمة وطاء مهملة معناه احتقارهم ))بطَر احلق وغَمطُ الناس((: قوله

 .وإخفاء حماسنهم، وقد روي بالصاد املهملة ومعناه عيب الناس وذكرهم بالقبيح
 أي ليس خلقه كخلقنا يف جمانبة الغش وما أشبهه، ))نا فليس منامن غش((: قوله
 .غَش ِغشا: اخلديعة واستبطان خالف ما يظهر، يقال: والغش

ضرب من الغم وحصر النفس كجعل :  الغطَّ))فغطَّين حىت بلغ مين اجلهد((: قوله
 .اخلنق: الثوب وحنوه على الفم، وحنوه غتين وقد يكون بالطاء

 معناه ضلت أمتك واسترسلت يف الشر، ))لو أخذت اخلمر غوت أمتك((: قوله
 .غوى يغِوي غَواية وغَيا: يقال

 مجع غمرة وهي الشيء الكثري كاملاء الغمر الذي ))يف غمرات من النار((: قوله
 .))كمثل ر غَمر((: يغمر ويغطي ومنه قوله

اخليانة يف : ةوقال أبو عبيد. ااخليانة كله:  الغلول))وال صدقة من غلول((: قوله
يف بردة ((: وحكى أَغَلَّ يِغلُّ يف اخليانة، وغَلَّ يغلُّ يف خيانة املغنم، وقوله. املغنم خاصة

 .)١( وغَلَّ يِغل يف احلقد))غلها
 مجع أغر، واألغر من اخليل الذي له بياض يف وجهه أكرب ))الغر املُحجلون((: قوله

وهو نور مشرق يكون يف مواضع . األبيض القوائم من اخليل: حجلمن الدرهم، واملُ
 .واهللا أعلمبه الوضوء من املؤمنني ميتازون 

 . من ذلك))فليطل غرته وحتجيله((: قوله

                                     
 

 . ختليطوهو. مجع أغر، واألغر احلقد ))الغر احملجلون((: قوله: زاد بعدها باألصل )١(
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املطمئن من األرض، هذا أصله، ومسي احلدث :  الغائط))فجاء من الغائط((: قوله
 أي يف مكان ))يف غائط مِضبة((: غائطًا للمجاورة لكونه كان يكون فيه، ومنه قوله

 .منخفض كثري الضّباب
أغفى يغفى إغفاءة، وغَفَى يغفى :  أي نومه خفيفة، يقال))فأغفى إغفاءة((: قوله

 .غفا يغفو غفوا وأنكره يعقوب: ذكره يف كتاب العني ويقال. غَفْيةً
 .ليهأُغمي عليه، وغُمّي ع:  أي أصابه غشي، يقال))فأغمي عليه((: قوله
 الغزو يف أصل اللغة القصد، مث قصره، العرف ))غزونا مع رسول اهللا ((: قوله

 .عرفت مغزى فالن أي مقصده، وقد يكون املغزى القصد: على قصد العدو، ومنه قوهلم
 . أي حيسن هلم فعلهم ويرغبهم يف فعل مثله))يغبطُهم أن صلوا((: قوله
: أموال عوايل املدينة وهي املذكورة يف قوله الغابة من ))من طرفاء الغابة((: قوله

 .))حىت جييء خازين من الغابة((
غُدر :  أي يا غادر، وفُعل للمذكر كفَعال للمؤنث يقال))اجلس غُدر((: قوله

 .وغَدار، ولُكَع ولَكَاع، وشبه ذلك
ل وقد قا.  هو الظالم الباقي بعد طلوع الفجر بيسري))ما يعرفن من الغلَس((: قوله
وال أدري كيف يصح هذا وكان رسول اهللا . الغلس آخر الليل حني يشتد سواده: بعضهم
ال يصلي حىت يطلع الفجر وقد صح أنه صلى الفجر بغلس . 

 معناه جتللتين، وغشي يكون معىن جتلل وكسا، ومبعىن ))غشيتين سحابة((: قوله
 ويف اإلسراء ))ة احلمار اجمللس عجاج)١(غَِشيت((قصد، ومبعىن باشر، فمن األول 

 ))فلما رأى ما غشيين((:  وقوله)) يف جملسنا)٢(فال يغشنا(( ومن الثاين ))غشيها ألوان((
 .الِغشيان: ومن اآلخر ِغشيان الرجل امرأته، ويكون البضع

                                     
 

 ).١٧٩٨ رقم ١٤٢٣_ ٣/١٤٢٢(واملثبت من صحيح مسلم . عشيب: يف األصل )١(
 ).٥٦٤/٧٥ رقم ١/٣٩٥(واملثبت من صحيح مسلم . تغشنا: يف األصل )٢(
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 وكالمها مبعىن، ))الغِشي(( أي الِغشاوة، ويروى )) الغشي)١(وقد جتالين((: وقوله
 . بعني مهملة وهو تصحيف))لعشىا((: وقد روي
فإن ((: ومنه قوله  مها مبعىن وهي السحابة،))كأما غَمامتان أو غَيايتان((: قوله

 . أي سحابة))حالت دونه غيابة
 ومل تقل غيورة، فعيل وفعول يف كالم ))إن يل بنًتا وأنا غيور((: قوله أم سلمة

وما كَانت أُمِك ﴿: _تعاىل_العرب للمذكر واملؤنث بلفظ واحد، قال اهللا 
 :ناقة ركوب وناقة حلوب، وقال األعشى: ويقال]. ٢٨:مرمي[﴾بِغيا

فعوالن يف األلباب ما يفعل اخلمر وعينان قال اهللا كونا فكانتـا
غرب مبعىن ذهب، :  غرب من األضداد، يقال))واخلفه يف أهله يف الغابرين((: قوله

واهللا .  صاحل للمعنيني ومحله على الباقني أجري على مساق الكالموغرب مبعىن بقي، اللفظ
 .أعلم

 املراد ا هاهنا البواقي، وقول أيب ))رأى ناس منكم أا يف السبع الغوابر((: وقوله
 . معناه بقيت ما بقيت))غَبرت ما غَِبرت((: الدرداء

. قد وهو من العضاه مسي بشجرات كن فيه من الغر))ألهل بقيع الغرقَد((: قوله
 .وقيل هو العوسج وله مثر أمحر حلو، ويسمى الدوم عند بعضهم

:  أي ال ينقصها، ومنه قوله تعاىل))ميني اهللا مألى سحاء ال يِغيضها شيء((: قوله
 .أي نقص]. ٤٤:هود[﴾وِغيض الْماُء﴿

رب تسمي تلك  أي أما قد ذهبتا يف نقرتيهما إىل بعد، والع))غائر العينني((: قوله
 .النقرتني غارتن
من أول النهار إىل الزوال،والرواح :  الغدو والغدوة))فغدا عليهم أو راح((: قوهلا

 .والروحة ما بعد ذلك
ما خيرج مع نفس النائم، وأصله صوت غليان : )١( الغِطيط))له غطيط((: قوله

 . غطيطًا منهاغطَّ النائم يغطُّ وغَطَّت الِقدر : يقال. البرمة

                                     
 

 ).٩٠٥ رقم ٢/٦٢٤(واملثبت من صحيح مسلم . ختالين: يف األصل )١(
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وقد .  إذا كان من جلد)٢(ركاب الرحل:  الغرز))إذا وضع رجله يف الغرز((: قوله
 .غرز الرجل رجله يف الغرز يغِرزها إذا وضعها فيه لريكب

 بغني معجمة بعدها ياء أخت الواو )) أن عدوا بغيقَةحدث رسول اهللا ((: قوله
موضع ِلغفار بني مكة : وقيل. ما بأرض بين ثعلبةقليب : ساكنة بعدها قاف مفتوحة، قيل

 .واملدينة
أغض أفعل ولكنها اليت مبعىن .  أي يكفه كثريا عن النظر))فإنه أغض للبصر((: قوله

 . أو اإلضافة))من((فاعل، ولو كانت اليت للتفضيل لزمها 
 بكسر الغني وقد فتحها بعض والكسر ))لقد مهمت أن أى عن الغيلة((: قوله

نكاح الرجل امرأته وهي ترضع، :  وكل ذلك معناه))الِغيال((: ثر، ويف حديث آخرأك
أغال الرجل ابنه إذا فعل به ذلك، وأغالت املرأة ابنها وأَغْيلت أيضا إذا سقته ذلك : يقال
 .)٣(الغيل: واللنب يقال له. اللنب

 . هو بيع املخاطرة ومن خيفي))ى عن بيع الغرر((: قوله
 . هو أن ترفع هلاة الصيب باإلصبع)))٤(وال تعذبوا صبيانكم بالغمز((: قوله
 وقد روي منونا ورفع ))عبد(( إىل ))غرة(( بإضافة ))غرة عبد أو وليدة((: قوله

: وغرة القوم.أوله: النسمة نفسها، والغرة من كل شيء:  على البدل، والغرة))عبد((
وقد قال .  غرة هذين الصنفني أي خريمها وحسنهما.شريفهم وهو املراد ها هنا واهللا أعلم

: وقوله . أراد األبيض من الصنفني، نظر إىل الغرة اليت هي البياض يف وجه الفرس: قوم

                                     = 
 

 .وهي زيادة مقحمة. غط: زاد يف األصل )١(
 ).غرز(واملثبت من اللسان . الرجل: يف األصل )٢(
 ).غيل(واملثبت من اللسان . الغل: يف األصل )٣(
 ).١٥٧٧/٦٣رقم _ ٣/١٢٠٤(واملثبت من صحيح مسلم . بالغمر: يف األصل )٤(



 
 

 

٢٢٥

٢٢٥ 

املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

 حيتمل أن يكون من هذا أي يف ذراها أي أعلى أسنامها بياض ))بثالث ذَود غُرّ الذرى((
 .)١(ا عظام األسنمة مشتهرا أ- واهللا أعلم -وهو احتمال بعيد، وإمنا املراد 

غّذَّ اجلُرح يغذُّ إذا سال دمه وغذَّ : يقال.  أي يسيل))فإذا جرح سعد يغذ((: قوله
 ).إذا مل يربأ(غذَّى يغذَّي : ويقال. يِغذُّ

جميء اخليل بسرعة وعلى غفلة :  اإلغارة))أغار على ظهر رسول اهللا ((: قوله
 إذا شد )٢(إغارة إما لسرعتها وإبرام أمرها من أغار اخليلتبتغي السلب والقتل، ومسيت 

اجليش أو : والغار. والغارة اسم للخيل املغرية. أغار يغري إغارة: يقال. قتله وفيه سرعة
 .))فإن مسع أذاًنا أمسك وإال أغار((: مسيت ألا يغار لوقوعها ومنه قوله

 .راا مع أهلهاأي يغامر يف احلرب يدخل غم )))٣(بطل مغامر((: قوله
الغافل :  والغِرير)٤(بزعمهم والِغر_  أي غفلته ))يريدون غرة رسول اهللا ((: قوله

 .الذي ال يعرف األمور، واالسم منه الِغرة
 أي بياضهما وهو بياض ليس ناصعا، ومنه )) إبطيه)٥()غفرتى(حىت أدىن ((: قوله
 .)٦()غفر: (قيل للظباء
 ساكنة بعدها ثاء مفتوحة، وقد ذكر يف ن الغني وضمها ونو بفتح))يا غنثر((: قوله
:  بعني مهملة وتاء مثناة، والصحيح بالغني والثاء وهو ذم، والغنثر))عنتر((غري هذا 

كساء أغثر إذا كان : الذباب، فكأنه وصفه باحلقارة، أو وصفه باجلفاء والثقل من قوهلم
 .))هؤالء رعاع غَثَرة((: قول عثمان واألغثر أيضا اجلاهل وبه فسر . غليظًا جافيا

                                     
 

 .مشتهر ا: يف األصل )١(
  .اجلبل: يف األصل) ٢(
 ).١٨٠٧ رقم ٣/١٤٣٣(واملثبت من صحيح مسلم . مغامري: يف األصل )٣(
 ).غرر(واملثبت من اللسان . الغرر: ليف األص )٤(
هي بضم العني املهملة وفتحها والفاء ): ١٥/٢١٩(قال النووي يف شرحه . كذا يف األصل )٥(

 .ساكنة فيهما
 .عفْر: ويف اللسان: كذا يف األصل )٦(
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٢٢٦

٢٢٦ 

 

 هي املرأة زوجها غائب عنها، ))ال يدخلَّن رجل بعد يومي هذا على مِغيبة((: قوله
 .أغابت املرأة تغيب إذا غاب زوجها عنها

 معناه إذا كلف العائن أن يتوضأ للمعيون ))وإذا استغِسلْتم فاغسلوا((: قوله
، وقد ورد الشرع يف قصة سهل بن حنيف ملا أصيب بالعني فأمر فليتوضأ الوضوء املعروف

 . عائنه بالوضوء له، خرجه مالك بن أنس يف موطئهالنيب 
 الغول شيء كانوا يزعمون أنه يظهر هلم بالفلوات، يتغول أي ))وال غُول((: قوله

 . ذلك يف اإلسالم)١(يتلون ويتصور بصور فيضلهم عن طريقهم ويهلكهم فنفي
 أقام مبكة إن رسول اهللا ((:  أي دعا له باملغفرة من غلطه يف قوله))فَغفَّره((: قوله

وقد روي يف .  أي فأمرهم أن يدعوا له باملغفرة))فغفروه(( وقد روي ))ثالث عشرة سنة
 . ومعناه أنه وصفه بصغر السن وأنه مل يبلغ أن يضبط هذا))فصغره((غري هذا 

اللحم :  بالرفع صفة للحم، واخلفض صفة للجمل والغثُّ))حلم مجل غَث((: قوهلا
 .اهلزيل، غَثَّ اللحم يغث ويِغث غَثاثة وغُثوثة فهو غَثٌّ وغثيث إذا كان مهزوالً

إن جارا تعلم أا أمجل وأكمل منها فتغتاظ  : )٢( تقول))وغيظ جارهتا((: قوهلا
 .لذلك

 بن مالك، كأا تصغري )٣(نس هي أم أ))هذه الغميصاء بنت ملحان((: قوله
غمصاء، ويقال هلا الرميصاء أيضا ويف صحيح مسلم الوجهان، وقد جاء يف غريه 

 وقد )٤( مكربا وكالمها اليت تقذف عينها الوسخ والفضل، فإن مجد فهو رمص))الرمصاء((
صا،  العني ترمص رمصا، وإن سال فهو غمص، وقد غَِمصت العني تغمص غَم)٥(رِمصت

 .والرجل أرمص وأغمص
                                     

 

 .فبقي: يف األصل )١(
 .جاريها يقول: يف األصل )٢(
 ).٣٥/٣٦٥( أم أنس بن مالك، ذيب الكمال والغميصاء هي أم سليم. البنني: يف األصل )٣(
 .بالضاد املعجمة: يف األصل )٤(
 .بالضاد املعجمة: يف األصل) ٥(



 
 

 

٢٢٧

٢٢٧ 

املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

اجلائعة، وامرأة غرثى الوشاح للضامرة اخلَصر، :  الغرثى)) غرثى)١(وتصبح((: قوله
ورجل غرثان، وجيمعان على ِغراث وغَراثَى، وقد غَِرثَ يغرث غَرثاً، وهذا مثل واملعىن أن 

النساء أكل حلمي فالن إذا أكل عرضه، أي أا غرثى من أعراض : العرب كانت تقول
 .الغوافل عن الفحش املشتغالت مبا يلزمهن

ِغينت :  أي ليغشين ويغطين، والغني والغيم مبعىن، يقال))إنه لَيغان على قليب((: قوله
السماء، وهذا قد يكون كناية عما يشتغل فيه من النظر يف أمور املسلمني، فيكون يف ذلك 

 م عمالً صاحلًا لكنه دون ذلك، وكىن الوقت مل يتفرد مبقامه األعلى، وإن كان شغله
فَأَنزلَ اُهللا ﴿:  تعاىلبالغني عنه، وقد ميكن أن يريد بالغني السكينة اليت أراد اهللا بقوله

 . ويكون االستغفار يف هذه احلال الثانية عبادة]. ٢٦:الفتح[﴾سِكينته علَى رسوِلِه
أَغْرمته وغرمته : يقال. ما يلزم أداؤه: رم املَغ))أعوذ بك من املَأْثَم واملَغرم((: قوله

 .فغِرم يغرم غُرما وغَرامة ومغرما
غَبق يغبق :  أي أسقي عشيا، يقال))فكنت ال أغِبق قبلهما أهالً وال ماالً((: قوله

 .شرب وقت العشي: والغبوق. غَبوقًا
: نهار أي ظهر والغبقواجلاشرية بعده إذا جشر ال. شرب وقت الصباح: والصبوح

 .شرب نصف النهار
غار يغار غَيرة وغَيرا وغَارا، وقد قيد :  بسكون الياء يقال))واهللا أشد غَيًرا((: قوله

 . مبعىن املنع- تعاىل -بعضهم بفتح الياء وال أعرفه، والغرية من اهللا 
 . أي مطعونا عليه))إال رجالً مغموًصا عليه يف النفاق((: قوله
 .العيب والطعن على الناس: لغمصوا
 أي يلِْبسنيها ويسترين ا، وقد صحف بعضهم ))إال أن يتغمدين اهللا برمحته((: قوله
 . بالعني املهملة، وله وجه صحيح))يتعمدين((يف غري هذا 

                                     
 

 ).٢٤٨٨ رقم ٤/١٩٣٤(واملثبت من صحيح مسلم . تصح: يف األصل )١(
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٢٢٨

٢٢٨ 

 

 - بالغني املعجمة )) يف األفق)٢( الكوكب الدري الغابر)١(كما تراءون((: قوله
ر يا يتألف األبصار كلها الباقي، غَبر إذا بقي، وهو أبلغ يف التشبيه؛ ألنه إذا بقي منفردغب

 ذهب وقد )٦( بقي و غرب)٥( من األضداد غرب)٤( املاضي و غرب)٣(إليه، وقد يكون الغابر
 . بالعني املهملة ومعناه اجملتاز)))٧(العابر((روي يف غري هذا 

 .ل وهو الذي مل خينت بعد مجع أغر))حيشرون حفاة عراة غرالً((: قوله
. جتاوز احلد:  أي اشتد وهاج، واالغتالم)) البحر حني اغتلم)٨(فصادفنا((: قوله

 .))إذا اغتلمت عليكم هذه األشربة فاكسروها باملاء((: ومنه قول عمر

                                     
 

 .تتراءون): ٢٨٣١ رقم ٤/٢١٧٧(ويف صحيح مسلم . يراءون: يف األصل )١(
 ).٢٨٣١ رقم ٤/٢١٧٧(صحيح مسلم واملثبت من . الغاير: يف األصل )٢(
 .يف األصل بالياء )٣(
 .يف األصل بالياء) ٤(
  .يف األصل بالياء) ٥(
  .يف األصل بالياء) ٦(
  .العاير: يف األصل)٧(
 ).٢٩٤٢ رقم ٤/٢٢٦١(واملثبت من صحيح مسلم . فصادفتا: يف األصل )٨(



 
 

 

٢٢٩

٢٢٩ 

املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

 حرف الفاء
 - بتشديد الدال - الفّدادون ))إن القسوة وغلظ القلوب يف الفدادين((: قوله 
فَد يِفد فَِديدا إذا اشتد صوته، فهم الذين تعلو أصوام : قال األصمعي يقال. مجع فداد

هم : وقال املربد. )١(املتكثرون من اإلبل وهم جفاة: ةوقال أبو عبيد. تعجرفًا وزهوا
 بتخفيف الدال فيكون املراد يف أصحاب الفدادين، مث ))يف الفدادين((ومن روى . الرعاة

ام املضاف إليه مقامه، والفدادين على هذا مجع فدان وهي البقرة اليت حذف املضافة وأق
حيرث ا كما روي عن ابن العالء، أو اخلشبة اليت حيرث ا كما روي عن اخلليل 

 .وأصحاب هذين جهلة واملشهور بتشديد الدال وهو الصواب
 .حلق مجع فؤاد أريد به القلوب، أي ألني وأميل إىل ا))أرق أفئدة((: قوله
 الفجور هنا امليل عن احلق ))إن اهللا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر((: قوله

 .واالسترسال يف املعاصي، ويكون يف غريه الكذب والريبة
 .  مذكور يف الشذ))ال يدع شاذَّة وال فَاذَّة إال اتبعها((: وقوله
 ))صالة الفَذَّ((و . ثل هلا يريد املنفردة يف باا ال م))إال هذه اآلية الفَاذَّة((: وقوله
 .ِفند وذكر ذلك عن أهل الشام: وبنو عبد القيس يقولون. أي املنفرد
 الِفتن مجع فتنة، وأصل الفتنة االمتحان واالختبار، ))بادروا باألعمال ِفتًنا((: قوله

به قيل و. اإلحراق: الفَتن: قال اخلليل. وبه مسي الصائغ فتانا؛ ألنه خيترب الذهب وميتحنه
 .للحرة فَِتني؛ ألن حجارها كأا محرقة

ومن ذلك  )٢((...)وقد تقع الفتنة على ذهاب العقل، وتقع كثريا على احلرية و
:  ويقال)))٣(هل شعرِت أنكم تفتنون يف القبور((:  ومن ذلك قوله))أفتأن أنت((: قوله

 .فَتن وأَفْتن، إال عند األصمعي فإنه أنكر أفنت

                                     
 

 ).١٢٦_ ١/١٢٥(واملثبت من الغريب . حفاة: يف األصل )١(
  .كلمة غري مقروءة باألصل) ٢(
 ).٥٨٤ رقم ١/٤١٠(واملثبت من صحيح مسلم . شعرب: يف األصل )٣(
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٢٣٠

٢٣٠ 

 

 وإمنا انشق عنه يف احلقيقة )١( أي انشقاقه))مثل فَلَق الصبح((: ا يف الرؤيةقوهل
: الظالم، ومثل هذا يف كالم العرب كثري، وليس موضع استقصائه، والفَلْق عند العرب

هذا أحسن ما حيمل عليه هذا . مررت حبرمي فيها فلوق أي شقوق: الشق ومن كالمهم
 :قال ذو الرمة يصف ثورا. نفسهاللفظ، والفلق يف غري هذا الصبح 

 حىت إذا ما اجنلى عن وجهه فَلٌَق
 .فَلَق الصبح وفَرقه مبعىن: أي صبح، ويقال

 .األناة والتثبط:  أي أعيا وأبطأ ومل يتتابع، والفتور))وفتر الوحي((: قوله
 أي احلالة األوىل اليت خلق اخللق عليها، وهي التوحيد ))اخترت الفطرة((: قوله

 احلديث، وقوله ملا ))...كل مولود يولد على الفطرة((: اإلسالم، ما جاء يف الصحيحو
 إشارة إىل األولية؛ ألنه أول ما يغتذي به )٢( ويف اللنب))على الفطرة((: مسع اهللا أكرب

 وإهلامه له أن له _ تعاىل_املولود كما اإلميان أول ما يفطر عليه، وكان من هداية اهللا 
 .)٣(اختار اللنب

 معناه طلب أن يفتح له، واستفعل جييء هلذا املعىن ))واستفتح((: قوله يف اإلسراء
 .استوهب واستدىن وأمثاله، وجييء ملعاين غريها وليس هذه مظنة تفصيلها: كقوهلم

 الفرات اسم علم لنهٍر بعينه وهو ر )) النيل والفرات)٤(والنهران الباطنان((: قوله
املنقولة كالقاسم واحلارث، ولذلك دخلت األلف والالم فيه للمح الكوفة وهو من األعالم 
فراتان، كما : ماء فرات أي عذاب، وإذا ثين الفرات ودجيل قيل: الصفة؛ ألنه صفة، يقال

 .العمران أليب بكر وعمر عدوالً للخفة: قالوا

                                     
 

 .واملثبت موافق ملا بعده. اشتقاقه: يف األصل )١(
 .اللني: يف األصل )٢(
 .اللني: يف األصل) ٣(
 ).١٦٤ رقم ١٥١_ ١/١٤٩(واملثبت من صحيح مسلم . الناطبان: يف األصل )٤(



 
 

 

٢٣١

٢٣١ 

املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

ذباب أبيض كبري يطري بالليل ويتهافت على :  الفراش))فرائش من ذهب((: قوله
فجعلت الدواب ((: ومنه قوله. صباح حىت حيترق، ويقال للمفرد واجلمع بلفظ واحدامل

 .))والفراش
 )١( وهي الكَذبة، ومجعها ِفرى- بكسر الفاء ))قد أعظم على اهللا الِفرية((: قوله

 .والفعل منها فرى مفتوح الوسط
والفاء تبدل . الساحة : - بالفاء وبالثاء - الِفناء والثَّناء ))وهو بِفناء البحر((: قوله

فنـزل بفناء ((:  وقوله))حىت ألقى بفناء بين فالن((: فَم وثَم، ومنه قوله: من الثاء، قالوا
 .))يف قبل الكعبة(( وقد روي ))الكعبة

 بفتح الراء، ويقال بسكوا، والفتح أصح وأكثر، وقال ))من إناء هو الفرق((: قوله
 .))أو تصدق ِبفَرق((: نهوم. هو قدر ثالثة آصع: ابن عيينة
القطعة من الصوف أو :  بكسر الفاء)٣( الفُِرضة)) ممسكَة)٢(خذي ِفرصة((: قوله

 .القَطْع: )٤(القطن أو من خرقة، والفَرص
 .حديدة يقطع ا الفضة، ويستعار لغري ذلك: )٦( و اِملفْراص)٥(واِملفْرص

هو تصحيف، وال : اف وضاد معجمة، وقيل بق))قَرضة((: وقد حكي عن ابن قتيبة
 .يبعد أن يكون صحيحا

 )١( إليه ال حائل)٧( أي يباشره ببدنه وينفذ))يفضي الرجل إىل الرجل((: قوله
 . إليها)٢( أي نفذ))حىت إذا أفضى إىل اآلخرة((: وقوله. بينهما

                                     
 

 ).فرا(واملثبت من اللسان . ىفرا: يف األصل )١(
 ).٣٣١/٦١ رقم ١/٢٦١(واملثبت من صحيح مسلم . بالضاد: يف األصل )٢(
 ).فرص(واملثبت من اللسان . بالضاد: يف األصل )٣(
 ).فرص(واملثبت من اللسان . بالضاد: يف األصل) ٤(
  ).فرص(واملثبت من اللسان . بالضاد: يف األصل) ٥(
  ).فرص(املثبت من اللسان و. بالضاد: يف األصل) ٦(
  .بالدال املهملة: يف األصل) ٧(
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٢٣٢ 

 

 .األعايل:  الفروع))حىت حياذي هبما فروع أذنيه((: قوله
القاتل قتل غفلة وقتل : )٣(والفاتك. القتل:  الفَتك))ك على البارحةجاء يفت((: قوله

 . بفتح الفاء وضمها وكسرها-فَتك : ويقال. الشجاعة واجلرأة: جماهرة، والفتك
 الفيء مصدر فَاء يِفيء فَيئًا إذا رجع، مسي به مبا ))ويقسموا فيهم فيئهم((: قوله

ويقال للظل يف وقت الزوال؛ ألنه فاء من . يعود من الفوائد على عادة تسمية العرب
 .))فما جند للحيطان فَيئًا((: ومنه قوله. جانب إىل جانب

 أي من انبعاث هلبها ووهجها، وقد روي ))فإن شدة احلر من فيح جهنم((: قوله
 . بالواو ومعنامها واحد))من فوح((يف غري هذا الكتاب 

 . وختللها أجزاء اهلواء رائحته وانبعاثها)٤(وفوح الطيب منه وانتشار
من ((: وكذلك قوله يف احلديث اآلخر.  من هذا))احلمى من فيح جهنم((: وقوله
 .محى تفور أي تنتشر وتلتهب: ويقال. أي مما يعود منها وينتشر:  بالراء))فور جهنم
املدخل إىل اخلندق،  : )٧( الفُرصة)) اخلندق)٦( من فُرض)٥(على فُرضة((: قوله
 . السفن بالبحر، واملرتقى إىل اجلبل كل هذا فُرضة)٨( النهر، وحليث ترفأوكذلك إىل
 . أي يظهر وينتشر))وذلك قبل أن يفشو اإلسالم((: قوله

 . معناه ذعر))ففزع رسول اهللا ((: قوله يف النوم عن الصالة

                                     = 
 

 .بالدال املهملة: يف األصل) ١(
  .وهو حتريف. حابا: يف األصل) ٢(
  .الفاتل: يف األصل) ٣(
 .انقشار: يف األصل )٤(
 ).٦٢٧/٢٠٤ رقم ١/٤٣٧(واملثبت من صحيح مسلم . بالصاد: يف األصل )٥(
 ).٦٢٧/٢٠٤ رقم ١/٤٣٧( من صحيح مسلم واملثبت. بالصاد: يف األصل) ٦(
  ).فرض(واملثبت كما باللسان . بالصاد: يف األصل)٧(
 .ترفا: يف األصل )٨(



 
 

 

٢٣٣
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 .والفرسخ ثالثة أميال.  فراسخ مجع فرسخ))أو ثالثة فراسخ((: قوله
:  ويقال))أشد تفَلًُّتا(( أي مزايلة وانفالتا ويف لفظ آخر ))شد تفَصًّيافلهو أ((: قوله

  ساكنة-واالسم منه الفَصية . تفصى اإلنسان من األمر إذا ختلص منه بعد أن نِشب به
 .وفصيته أنا منه تفِْصية إذا أزلته عنه .فَصى اللحم عن العظم زال:   ويقال-الصاد 

 . أي مجعان))رقان من طريكأما ِف((: قوله
فَِرق يفْرق فَرقًا فهو . اخلوف:  الفَرق)) فَرقًا-  -وكأمنا أنظر إىل اهللا ((: قوله

 .فَرق
 وجيمع أيضا على )٢( اخلواتيم واحدا فَتخة)))١(فجعلن يلقني الفَتخ((: قوله
ب وفضة تتخذ كاخلواتيم ِحلَق من ذه: وقيل إا ال فصوص هلا، وقيل.  وِفتاخ)٣(فَتخات

 .وقد يكون هلا فصوص
وفَزع يكون مبعىن جلأ .  أي اجلئوا))فإذا رأيتم ذلك فافزعوا((: قوله يف الكسوف
 :واستغاث، قال الريبوعي

 كنا إذا ما أتانا صارخ فَزع
 .ِفلْذة أيضا:  أي قطعة، مجع ِفلْذ، ويقال))تقيء األرض أفالذ كبدها((: قوله
: ولد الدابة حني يؤخذ عنها:  الفَلُو)) أحدكم فلوه أو فصيلهكما يريب((: قوله

 .يقال فَلَوت الفَلُو وافتليته أي أخذته صغريا عن أمه
 . الِفطام: والِفصال. ولد الناقة حني يفصل عنها: والفَِصيل
 )٤( الِفرِسن من الشاة كالقدم من اإلنسان، وقد قيل الفرسن))ولو ِفرِسن شاة((:قوله

 .ا بني الرسغ واحلافرم
 .أي تعطي ما زاد على حاجتك: الزيادة:  الفضل))إنك إن تبذل الفضل((: قوله

                                     
 

 ).٨٨٤ ؤقم ٢/٦٠٢(واملثبت من صحيح مسلم . باحلاء املهملة: يف األصل )١(
 ).فتخ(وهو باخلاء وبفتح التاء وسكوا كما باللسان . باحلاء: يف األصل )٢(
 ).فتخ(واملثبت من اللسان . باحلاء: يف األصل )٣(
 .الفرس: يف األصل )٤(
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مث . فَِقه يفقَه: يقال. الفهم:  الفقه))من يرد اهللا به خًريا يفقهه يف الدين((: قوله
. فَقُه يفقُه فَقاهة: يقال من هذا: وقالوا. وضع يف العرف على العلم باألحكم الشرعية

 .وال يكون يفْعل مضارع فعل. الذي جاء به الكتاب العزيز يفقهو
 .الفقر:  الفاقة))أو رجل أصابته فاقة((: قوله
زيادة األمر أو الشيء :  والفُحش))الفحش(( ويروى ))إن تسألوين بالفُحش((: قوله

اعه الذي عادته وطب:  الفاحش))مل يكن فاحًشا وال متفحًشا((: وقوله. على املعهود منه
من أجل ذلك حرم ((: وقوله. الذي يعمله وليس من عادته: الفحش، واملتفحش

 .))ال تكوين فاحشة((: وكذلك قوله.  من هذا))الفواحش
على ((:  أي يف وقت افتراق ويروى))خيرجون على حني فُرقة من الناس((: قوله
 .))خري ِفرقة
 النفاسة باحلسد أي  قد فسرت))ما يضع ذلك إال نفَاسة منك علينا((: قوله

نِفس فالن على فالن كذا إذا مل يره له أهالً ورأى ذلك الشيء : حسدا، والعرب تقول
وقد يكون احلسد هو الذي يبعث على هذا فيكون تفسريه . أنفس منه أي فوق قدره

مما نِفسناه ((: وقول علي أليب بكر. باحلسد من تسمية الشيء باسم سببه واهللا أعلم
 .والتنافس يف الدنيا من هذا أيضا. نِفس ينفس نفاسه: من هذا، يقال منه ))عليك

 أي قطعة حلم فضلت على احلاجة أي زادت ))ومعي منه فاضلة((: قوله يف الصيد
 .فبقيت

ثُم ﴿:  وكذلك قوله تعاىل)١( أي يدفع))مث يفيض منها((: قوله
ىن إىل مكة يوم النحر من ذلك؛ ألم واإلفاضة من م. ادفعوا]. ١٩٩:البقرة[﴾أَِفيضوا

دفعه : دفع ِجبرته وأفاض القوم يف احلديث: وأفاض البعري. يدفعون منها، وكل دفعة إفاضة
 .بعضهم إىل بعض

                                     
 

 .تدفع: يف األصل )١(
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:  بتقدمي الفاء على الشني وعني مهملة، ومعناه))إن هذا األمر قد تفشع((: قوله
 الدم إذا غلب ومتشى يف )٢( وتفشع. النبت إذا كثر وانتشر)١(انفشع: يقال. انتشر وفشا

نبات : )٥(والفُشاغ. افترعها:  الرجل املرأة)٤(وتفشغ. دخل بينها:  البيوت)٣(وتفشٍغ. البدن
 .يلتوي على الشجر

أوضح وبني :  بضم الفاء وكسر الراء خمففة))وإين قد فرق يل يف هذا رأي((: قوله
 ].١٠٦:اإلسراء[﴾وقُرآًنا فَرقْناه﴿: وكشف، ومنه قوله تعاىل

اليت ال نبت : األرض املستوية وقيل:  الفَدفَد))إذا أوىف على ثنية أو فدفد((: قوله
 .الغليظة يف ارتفاع، ومجعه فَداِفد: وقيل. فيها

 أي كشفت وكنس ما عليها ألكل الناس )))٦(فُِحصت األرض أفاحيص((: قوله
 .مِبيض القَطاة: واألفحوص. إذا قلبهفَحص املطر أو الريح التراب : وقد يقال. هنالك

: ويقال أيضا جملتمع القوم. هو اِخلباء العظيم:  الفُسطاط))على باب فسطاط((: قوله
 )٧(ما تقدم وبكسر الفاء، وبالتاء بدل الطاء: وفيه لغات. فسطاط، ولذلك مسيت به مصر

 .وفُساط بسني مشددة
 .فَِرك املرأة يفْركها ِفركًا.  أي ال يبغض))ال يفْرك مؤمن مؤمنة((: قوله
 )))١(تقتض((:  وقد رواه بعضهم))فَتفْتض به فَقَلَّما تفتض بشيء إال مات((: قوله

تتمسح :  وقيل)٢( بصاد مهملة، وقد فسر تفتض))تقبص(( و ))تقبض((وقد روي يف غريه 
                                     

 

  . يف األصل بالعني املهملة، واملثبت من اللسان والقاموس) ١(
  . يف األصل بالعني املهملة، واملثبت من اللسان والقاموس) ٢(
  . يف األصل بالعني املهملة، واملثبت من اللسان والقاموس) ٣(
يف األصل بالعني املهملة، واملثبت من اللسان والقاموس، والفُشاغ بتخفيف الشني  )٤(

 .وتشديدها
  . يف األصل بالعني املهملة، واملثبت من اللسان والقاموس) ٥(
 ).١٣٦٥ رقم ١٤٠٦_ ٢/١٠٤٥(واملثبت من صحيح مسلم . أفاحص: يف األصل )٦(
 ).فسط(اللسان مادة : انظر. واملثبت هو الصواب. السني: يف األصل )٧(
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ليس معىن تتمسح، به وهذا تفسري غري جاٍر على اللفظ ولكنه على املعىن؛ ألن معىن تفتض 
وإمنا الفض الكسر أو التفريق، فكأن متسحها به إشعار بفراق ما هي عليه من اإلحداد، أو 

 رمبا مات احليوان من )) بشيء إال مات)٣(فقلما تفتض((: كسر لشدة اإلحداد عنها وقوله
ذه  هلما معىن صحيح وهو أن تأخ))تقبض((و . قبح رائحتها وقد قيل إا كانت متسه قبلها

 أيضا أي يكون ))تقتض((و. بيدها أو بأطراف أصابعها، وكل هذا راجع إىل املعىن األول
أول ما تراجع مما فارقت يف اإلحداد، مأخوذ من اقتضاض البكر، فكأا تذكر مراجعة 

 .حاهلا األول
 . أي زيادة املاء، أي ما يفضل أو يزيد على حاجته))ى عن بيع فضل املاء((: قوله
 برفع السني ونصبها، فمن رفعها جعله مفعوالً مل ))إن أمي افتِلتت نفسها((: قوله

يسم فاعله، أو أضمر يف الفعل وجعله توكيدا، ومن نصب أضمر يف الفعل وجعله مفعوالً 
 .وقوع األمر من غري مقدمة: واالفتالت واالفتالتة. ثانيا ومعناه ماتت فجأة

لفحت الريح إذا :  أي أثرت فيك حبرها وقيل))لو مل تفعل للفحتك النار((: قوله
 .ونفحت إذا جاءت باردة. جاءت حارة
 أي ناقة من إبل الدية، ومسيت فريضة ألا )) من تلك الفرائضركَضتين((: قوله

 .وقد قيل هي السنة وهو بعيد. فرضت يف ذلك، أو ألا مقدرة فيه
أي ما أعاد على رسول، ]. ٧:احلشر[﴾ما أَفَاَء اُهللا علَى رسوِلِه﴿: قول تعاىل

جهة إىل جهة، وكذلك الفيء بعد الزوال إمنا هو ظل  والفيء كله إمنا هو مال رد من
 وتفيئها الريح أي ))تِفيئها((: فاء يفيء فَيئًا إذا رجع وقوله. حتول من جانب إىل جانب
 .تردها مرة كذا ومرة كذا

                                     = 
 

 .واملثبت موافق ملا سيأيت. تفتض: يف األصل )١(
 .تقتض: يف األصل )٢(
 .يفتض: يف األصل )٣(
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مدينة بينها وبني املدينة يومان أو :  فدك))كما أفاء اهللا عليه باملدينة وفَد((: قوله
 . منسوبة إليه))قَِطيفة فَدِكية((: ومنه قوله. ثالثة

أَفْظَعين األمر يفِْظعين فهو .  أي يشتد علينا ونكرهه)))١(إىل أمر يفِْظعنا((: قوله
  ما مل يسم فاعله مبين على- الرجل )٢(وأُفِْظع. مفظع وفظيع وفَظُع يفْظَع فَظَاعة فهو فظيع

 ومنه قول )٥( وجدته فظيعا)٤( األمر واستفظعته)٣(وأَفْظعت كذلك  باألمر إذا نـزل به-
 .)))٦(فنظرت إىل منظر أفظعين((: علي

 من وفَى يِفي واألمر منه ِفه؛ ألن الكلمة ال تكون من ))ِفيا هلم عهدهم((: قوله
 )٧(ِفه كِقه:  يقال))األول فاألول ببيعةفُوا ((: حرف واحد فلذلك اجتلبت اهلاء، وكذلك

وِشه بياء ساكنة بعدها مهزة مفتوحة أي ))فيئا(( وقد روي ))ِفيا((: فلما أمر اثنني قال. وِله 
 . أي الرجوع))تسرع الِفيئة منها((ارجعا، من فاء يفيء ومنه قول عائشة يف زينب 

ز ممدود، وقد انفتح الفاء انكسر الفاء مهمو: )٩( الفداء)) لك)٨(فداء((: قوله
 وينون إذا )١٠(مقصور، هذا املشهور من كالم العرب، ومن العرب من يكسر مهزة فداء

 :وليها حرف اجلر كقوله
  كلهمم لك األقوا)١(مهالً فداء

                                     
 

 ).١٧٨٥/٩٥ رقم ٣/١٤١٢(واملثبت من صحيح مسلم .يف األصل بالضاد املعجمة )١(
 .مجيعها باألصل بالضاد )٢(
 .مجيعها باألصل بالضاد) ٣(
 .مجيعها باألصل بالضاد) ٤(
 . مجيعها باألصل بالضاد) ٥(
  ).١٩٧٩ رقم ٤/١٥٦٨(واملثبت من صحيح مسلم . يف األصل بالضاد  )٦(
 .كفه: يف األصل) ٧(
 ).١٨٠٢ رقم ١٤٢٨_ ٣/١٤٢٧(واملثبت من صحيح مسلم . يف األصل بالذال املعجمة) ٨(
 .)١٨٠٢ رقم ١٤٢٨_ ٣/١٤٢٧(واملثبت من صحيح مسلم . يف األصل بالذال املعجمة) ٩(
 .يف األصل بالذال املعجمة )١٠(
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وقد وقع يف بعض . وزعم النحويون أم إمنا فعلوا ذلك ألم أرادوا به الدعاء
ال _ سبحانه_ وهذه الرواية أسلم؛ ألن الباري ))بتغينافاغفر لنا بذاك ما ا((: الروايات

 .وللرواية األخرى توجيه يطول ذكره.  جل عن هذا وعز وعظم)٢(يدعى له بالفداء
 )))٣()ِفرطًا(فجعله له (( :وكذلك قوله.  أي املتقدم))أنا الفَرطُ على احلوض((: قوله

 . معناه تقدم))فيفارط((: وقوله
إذا : فَوز يفَوّز تفْويزا: يقال: اهلالك هنا:  الفَوز))كعبةفزت ورب وال((: قوله

 .وفاز يفوز فَوزا إذا جنا أو ظفر خبري. هلك
.  الِفدر مجع ِفدرة وهي القطعة من اللحم)) الثور)٤(فنقطع من الفدر كِفدر((: قوله

 ))در الثور كقَ)٥(الِفدر((وقد روي . هي القطعة بعد أن تطبخ وتربد: وقال بعضهم
 .بالقاف بعد الكاف

 فسر يف كتاب مسلم بأنه أول النتاج كانوا يذحبونه، وقد زاد غريه ))فَرع((: قوله
وقد قيل .  وكذلك الفَرعة- بفتح الفاء والراء -وهو الفرع . أن ذحبهم إياه كان آلهلتهم

 .هذا هو الفَرعإم كانوا إذا انتهت إبل الرجل منهم مائة قدم بكرا فنحره لصنمه ف
. فَرع القوم يفْرعُهم إذا طاهلم: يقال.  أي تزيد عليهن))تفْرع النساء حسًنا((:قوله

عاجلبلَ إذا عالهوفَر . 
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 .يف األصل بالذال املعجمة )١(
 .بالذال املعجمة: يف األصل )٢(
 .فَرطًا): ٢٢٨٨ رقم ١٧٩٢ -٣/١٧٩١(كذا يف األصل ويف صحيح مسلم  )٣(
 رويناه بوجهني ))كقدر الثور((): ١٣/٨٧(قال النووي يف شرحه . كقدر: يف األصل )٤(

: والثاين. دمها بقاف مفتوحة مث دال ساكنة أي مثل الثورمشهورين يف نسخ بالدنا أح
املشارق ((واألول أصح، وادعى القاضي . كفدر بفاء مكسورة مث دال مفتوحة مجع ِفدرة

 . أنه تصحيف، وأن الثاين هو الصواب، وليس كما قال))١/١٤٨
 ).١٣/٨٧(نووي ال وشرح) ١/١٤٨( واملشارق )فدر(واملثبت من النهاية . القدر: يف األصل )٥(



 
 

 

٢٣٩

٢٣٩ 
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 . هو البسر يرض وينبذ يف املاء))وما لنا شراب إال الفَِضيخ((: قوله
 أي يظهر كل ما يفشو:  الفواشي))ال ترسلوا فَواِشيكم وال صبيانكم((: قوله

 .وينتشر من مال وغريه
إمنا يقال : وقال بعضهم.  أي سواد ذلك الوقت))حىت تذهب فَحمة العشاء((: قوله

 . واملشهور الوجهان- بفتح احلاء -فحمة 
.  هن اللوايت تصنعن الفَلَج يف أسنان باِملئْشار واملربد))واملُتفَلَّجات للحسن((: قوله
بني األسنان كلها، : وقيل. بني الثنايا والرباعيات: وقيل. اياانفراج بني الثن: والفَلَج

 .والعرب تستحسنه
 .فَغر فاه يفْغره، وفَغر فوه متعديا والزما:  معناه فتحه يقال))مث فَغر فاه((: قوله
 .والفزع يكون اخلوف.  معناه قد أُِخيف))أتاكم أخوكم املسلم قد أُفِْزع((: قوله
.  هو النظر دون تعمد- بضم الفاء واملد ))لت عن نظرة الفجاءةسأ((: قوله

فَجأه :  مبعىن واحد ويقال- بفتح الفاء وسكون اجليم -وكذلك موت الفجاءة والفجأة 
 . فَجئًا)١(األمر يفْجؤه
 . معناه متسع))وهو صعيد أفْيح((: قوله
لنصب وقد روي مرفوعا  أكثر الروايات فيه با))ال خيرجكم إال فراًرا منه((: قوله

ومرة باأللف والالم يف الرفع، فمن نصب فعلى املفعول من أجله والفاعل مضمر يف الفعل 
ومن . عائد على الوباء، وقد يكون املضمر شيء أو أمر، أي ال خيرجكم شيء إال فرارا

صدر  منصوب على امل))أفراًرا من قَدر اهللا(( وقول أيب عبيدة ))خيرجكم((رفع فهو فاعل 
وجيوز أن يكون مفعوالً من أجله ويكون املضمر فعالً دل . بفعل مضمر معناه أتفر فرارا

 .عليه سياق الكالم واملعىن أتفعل ذلك فرارا أي من أجل الفرار
 . الفقر)) ال خيشي الفاقة)٢(يعطي عطاء((: قوله

                                     
 

 ).فجأ(واملثبت من اللسان . يفجأه: يف األصل )١(
  ).٢٣١٢ رقم ٤/١٨٠٦(واملثبت من صحيح مسلم . يغطي غطاء: يف األصل) ٢(
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٢٤٠ 

 

له، وروي  على بناء ما مل يسم فاع)١( بفتح الياء، وقد ضمت))فيفصم عين((: قوله
وهو . فَصم يفِْصم فَصما: يقال: الكسر غري البائن: والفَصم يف اللغة. ما أي يقلع عين

 _بالقاف_والقَصم . كذلك أي تنكسر عين شدته إنكسارا من غري بينونة أي أنه يرجع
اد  بضم الياء وكسر الص))فصم عينفي((وقد رأيته لبعض حذاق املتأخرين . الكسر البائن

 .أقلعت: وأفصمت احلمى. أفصم املطر إذا أقلع: وهو صحيح املعىن؛ ألن العرب تقول
فَرق يفْرق : يقال منه.  بالتخفيف ويقال بالتثقيل))مث فرق رسول اهللا ((: قوله

 .فَرقًا، فَرق يفَرّق تقريقًا
أَفْرى : ع يقالوالفَرى يف األصل القط.  هذا مثل ومعناه يبعد))يفِْري فريه((: قوله

 بكسرالراء ))فِريه((ويروى . وأَفْرى يفِْري إذا قطع لإلفساد. يفِْري فَريا إذا قطع لإلصالح
والفَري املصدر والفَِري اسم املفعول .  بسكون الراء وختفيف الياء))فَريه((وتشديد الياء و 

 على ما ذكرت صحيح وقول يبىن على فعيل للمبالغة، وقد أنكر بعضهم التشديد ومعناه
كان : وقد قال بعضهم.  أي ألقطعن أعراضهم))ألفرينهم بلساين فَري األدمي((: حسان

 .وغلط فإن ذلك هو عني اإلصالح. جيب أن يقول ألفريهم؛ ألنه إفساد يف األعراض
الفظ الذي فيه :  والغلظة مبعىن، وقيل)٢( الفظاظة))أنت أغلظ وأفظ((: قوله
 .)٤( فظاظة- بكسر املاضي - يا رجل تفَظُّ )٣( فَِظظْتوقد. خشونة

نفَزر الثوب :  معناه شقه وصدغَه، يقال))فَفَزره فكان أنف سعد مفْزوًرا((: قوله
 .وطريق فازر أي واسع. إذا تقطع

أي صار كالفهد، وهو دويبة كثري النوم  )))٥(زوجي إن دخل فَِهد((: قوهلا
 .أَنوم من فهد: ويقال.  يزيد على نومه معها ووثوبه عليهاوالوثوب، أي ال

                                     
 

 .ضممت: يف األصل )١(
 .يف األصل بالضاد )٢(
 .يف األصل بالضاد) ٣(
 .يف األصل بالضاد) ٤(
 ).٢٤٤٨ رقم ١٩٠٢_٤/١٨٩٦(واملثبت من صحيح مسلم . فهذا: يف األصل )٥(



 
 

 

٢٤١

٢٤١ 
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 . أي متسع))وبيتها فُساح((: قوهلا
وطواعيتهما له وأيضا يف   شبه الصبيني بالفهدين يف انقيادمها))كأما فهدان((: قوله

 .احلُسن، والفهد حسن اِخللْقه يف احليوان
وأصل الفتنة االمتحان . تحن أي مت))وإين أختوف أن تفنت يف دينها((: قوله
والفُتون معناه البحث عن املفتون أهو على . فَتن فتونا وافنت إذا اخترب: يقال. واالختبار

مث . حال ما أم غريها، مث ينجلي أمره يف الغالب أنه يف أحد اجلانبني، وأكثر ما يكون شرا
وقد جيوز ]. ١٩١:البقرة[﴾ ِمن الْقَتِلوالِْفتنةُ أَشد﴿:  تعاىلقد تكون الفتنة الكفر كقوله

أَالَ ﴿:  تعاىلأن يكون العذاب أيضا أي العذاب أشد من القتل، ومرة يكون اإلمث كقوله
فُِتن عن الشيء إذا أخرج عنه وأزيل، وكذلك : ويقال]. ٤٩:التوبة[﴾ِفي الِْفتنِة سقَطُوا

نت، وال معىن إلنكاره إال أن أفنت وأنكر بعضهم أف: ويقال. روغ عن احلق إىل الباطل
فتنت الفضة والذهب على : يكون أنكر مساعه إياه، وأصلها ما قدم من االختبار، يقال

 .ما يقع بني الناس من خري وشر: والفنت .اإلحراق: النار
 وهو حممول على ))ما رأيت كاليوم فرًحا أقرب من حزن كفرح اليوم((: قوله

وقد ذهب قوم . ط أي ما رأيت منظرا قط كمنظر اليومما رأيت كاليوم منظرا ق: قوهلم
 .موقع احلال إىل أن منظرا وفرحا مصدران وقعا

 مزة بعد الفاء هي اجلماعة ال واحد هلا من ))مث يغزو ِفئَام من الناس((: قوله
 .)١(فئام وفيام بياء: ويف العني. لفظها

 فَره يفْره فُروهة وفراهة  هو فاعل من))فاره(( وروي ))على دابة فارهة((: قوله
وفَراهية وأكثر  ما يأيت فاعل فَعل على فعيل كظريف وكرمي، وقد ندر هذا فجاء على 

فَِره يفْره مبعىن بطر : ويقال. احلاذق: وهو من الرجال. الكامل اخللق: والفاِره. فاعل
 .وأشر

وقد فسره _ ء املشددة  بضم امليم وفتح الفاء وكسر الرا))سبق املُفَرّدون((: قوله
 . جوامع الكلم)١( الذي أويترسول اهللا 

                                     
 

 .فيام، بال مهزة، وهي اجلماعة: والعامة تقول) فأم(قال يف اللسان . بفا: يف األصل )١(
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 .الفُسحة بني الشيئني: والفُرجة.  أي وسع لنا))فأُفِرج لنا منها فُرجة((: قوله
 اجلماعة من الناس، ومجع الفوج أفواج وفُئُوج ))فتلقاين الناس فَوًجا فَوًجا((: قوله

 .ل فيهما مجع اجلمعوالكثري أفاوج وأفاويج ومنهم من يقو
التشقق ومنه فَطَر ناب البعري : والتفَطُّر.  أي تشققت))حىت تفَطَّرت رجاله((: قوله

أي فيه : شققته فانشق، وسيف فُطَار: وفَطَرت الشيء فانفطر. إذا شق اللحم وطلع
 .معناه يشق كثريا وهو أشبه: وقيل. تشقق

فَرس : يقال. فريس على حد قتيل وقتلى أي هلكى مجع ))فيصبحون فَرسى((: قوله
 .)٢(والفَرس يف اللغة دق العنق. األسد يفِْرس فَرسا إذا أصاب الفريسة

أفهقت السقاء وغريه إفهاقًا حىت فَِهق أي : تقول.  أي مألناه))حىت أَفْهقْناه((: قوله
 .امتأل، وفَِهق يفْهق فَهقًا وفَهقًا

 ِديباج وفَرجيها )٤( هلا ِلبنةٌ)٣( طَياِلسة كسرواِنيةفأخرجت إليه جبة((: قوله
وكل منفرج يصدق عليه .  تريد بالفرجني الشق الذي من أمام وخلف))مكفوفني باحلرير

 بالياء ))فرجني مكفوفني((فرج يف عرف العربية هو مما مسي باملصدر وذلك كثري، ويروى 
 . فعلى االبتداء))لبنة((ب والرفع، فمن رفع  بالنص))لبنة ديباج((عالمة النصب وكذلك 
 ومن نصب فحكمها حكم فرجني وتابعه وهو أن يكون ))هلا((: واخلرب يف قوله

إىل لبنة وأخرجت :  واملعىن))فأخرجت((: حمموالً على فعل مضمر مأخوذ من قوله

                                     = 
 

 .أواين: يف األصل )١(
 ).فرس(واملثبت من اللسان . دون العتق: يف األصل )٢(
وكسروانية ) ٢٠٦٩ رقم ٣/١٦٤١(واملثبت من صحيح مسلم . كسروابنة: يف األصل )٣(

 ).١٤/٤٤(شرح النووي . وفتحهابكسر الكاف 
 ).٢٠٦٩ رقم ٣/١٦٤١(واملثبت من صحيح مسلم . لبية: يف األصل )٤(



 
 

 

٢٤٣

٢٤٣ 

املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

جني، فرجني، وجيوز أن يكون الفعل مأخوذًا من املعىن فيكون وأرى هلا لبنة ديباج وفر
 : من قول الشاعر-رمحه اهللا- )١(ومثل هذا ما أنشده سيبويه 

 )٢(على دمـه ومـوضـوًعـا  وكرت تبتغيـه فصـادفتــه
 )٣(أخواهلا فيهـا وأعمـامهـا  تذكـرت داًرا بـهـــا

 وفاطمة بنت محزة،  فاطمة بنت رسول اهللا ))شقَّقه خمًرا بني الفواطم((: قوله
 . أمجعنينت أسيد أم علي وفاطمة ب

                                     
 

 .من: زاد باألصل )١(
هذا البيت أصابه السقط والتصحيف، وهو للشاعر القُطامي، ويروى يف كتاب سيبويه كما  )٢(

 :يلي
على دمه ومصـرعـه السباعا فكـرت تبتغيـه فوافقتــه

، وله رواياتان خمتلفتان، راجعهما مثَّ يف هامش الكتاب لألستاذ عبد السالم )١/٢٨٤(الكتاب 
 .هارون

 البيت )٣(
أخواهلـا فيها وأعمامهــا تذكـرت داًرا هبـا أهلهـا

: ، وهو من شواهد سيبويه)١٨٤ديوان عمرو بن قميئة ص (من أبيات للشاعر عمرو بن قميئة 
 ).١/٢٨٥(الكتاب 
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 حرف القاف
 بقاف مفتوحة بعدها فاء مشددة، هذا ))ويتقَفَّرون العلم((: قول حيىي بن يعمر

 بإسكان القاف وكسر )))١(يقتفرون((روي وجيمعون، : أشهر رواياته ومعناه يطلبون وقيل
 بتقدمي ))يتفقرون((وروي . اقتفى األثر واقتفره: الفاء خمففة ومعناه حنو من األول يقال

: الفاء على القاف ومعناه يتتبعون خفيه، ويطلبون غامضه، ويفتحون مستغلقه، من قوهلم
ورواه .احلفر هلا عند غرسها: فقر إذا حفر، والبئر فَِقري حلفرها، وكذلك التفقر للنحل

 . بالقاف بعدها عني كأم يطلبون قعره))يتقعرون((بعض 
صنف من التمر، ويقال هلا :  القطعياء)٢())لقُطَيعاءوتِذيفون فيه من ا((: قوله
 . بالشني والسني مضمومتني ومكسورتني)٣(الشهريز

 )٥( أي لسررتك))كنلوال أن تعريين قريش ألقررت هبا عي((:  أيب طالب)٤(قول
أقر اهللا عني فالن، فيحتمل أن يكون من القرار أي أقنعها مبا أويت حىت ال يتشوف : يقال

فيزعمون أن . أسخن اهللا عينه:  وأن يكون من القُر أي الربد، فيكون بضد قوهلمإىل غريه،
 .دمع الفرح بارد، ودمع اجلزع حار

 . أي حيال بيننا وبينك)) أن تقتطع دوننا)٦(فخشينا((: قول أيب هريرة
 .األسوة املتبع : )٧()والقدوة( أي يأمتون ويتبعون ))يقتدون بأمره((: قوله
 .الرمي، وهو ها هنا بالفواحش:  أصل القذف))صناتوقذف احمل((: قوله

                                     
 

 .يفتقرون: ليف األص )١(
 .صنف: زاد يف األصل )٢(
 ).قطع(واملثبت من اللسان . الشهرير: يف األصل )٣(
 .قوله: يف األصل )٤(
 .لسرربك: يف األصل )٥(
 ).٣١ رقم ١/٥٩(واملثبت من صحيح مسلم . حسنا: يف األصل )٦(
 .تكررت باألصل )٧(



 
 

 

٢٤٥
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 . أي يرميه فيها))أن يقذف يف قلوبكما شرا((: قوله
 .النمام:  القتات))ال يدخل اجلنة قتات((: قوله
أي ال تيأسوا من اخلري، ]. ٥٣:الزمر[﴾الَ تقْنطُوا ِمن رحمِة اِهللا﴿:  تعاىلقوله

 . يقِْنط ويقْنط-لفتحبا-قَِنط يقْنط، وقَنط :يقال
أقسط فهو مقِْسط إذا عدل، وقَسطَ فهو .  أي عدالً)))١(حكًما مقسطًا((: قوله

 .قاسط إذا جار
 الِقالص مجع قَلُوص وهي )) الِقالص فاليسعى عليها أحد)٢(ولتتركَن((: قوله

 .))أحدكم قلوصه )٣(كما يريب((: ومنه قوله. الفَِتية من اإلبل، كاجلارية من األناسي
 . مستفعل من القرار، أي موضع قرارها))حىت تنتهي إىل مستقرها((: قوله
 املقدس مفعل اسم للمكان الذي تقدس به أي تطهر، ))أتيت بيت املقدس((: قوله
السطْل بلغة أهل احلجاز مسي بذلك : -بفتح القاف والدال-والقَدس . التطهري: والتقديس

 حجر يقتسم به املاء عند احلاجة، وهو -بضم القاف-والقُداس . ورالختاذ املاء فيه للطه
 .مالح السفينة: والقداس. أيضا حجر يكون يف قعر البئر
الشديد :  بفتح الطاء وكسرها، القطط)٤())جعد قَِطط((: قوله يف صفة الدجال

 .اجلعودة
: واإلقحام. تدخله أي الذنوب اليت تقِْحم فاعلها يف النار أي ))املُقِْحمات((: قوله

 .إدخال املقحم يف موضع أو شيء ما كان له أن يدخله هذا أصله

                                     
 

 ١/١٣٥( من صحيح مسلم واملثبت. لعله مقسطًا: ويف حاشية األصل. مسقطًا: باألصل )١(
 ).١٥٥رقم 

 ).١٥٥/٢٤٣ رقم ١/١٣٦(واملثبت من صحيح مسلم . ال تتركن: يف األصل )٢(
 ).١٠١٤ رقم ٢/٧٠٢(واملثبت من صحيح مسلم . يرى: باألصل )٣(
_ ١/١٥٤(والتصويب من صحيح  مسلم . وكررت مرتني. الدجال جعد قطيط: باألصل )٤(

 ).١٦٩ رقم ١٥٥
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٢٤٦

٢٤٦ 

 

القاب والِقيب والقاد والِقيد مبعىن ]. ٩:النجم[﴾فَكَانَ قَاب قَوسيِن﴿:  تعاىلقوله
 .)١(ما بني العظم إىل السّية: والقاب من القوس. واحد وهو املقدار

واإلمعان يف الغريب محل بعضهم .  وهو الظهرالقاب ما وراء معقد الوتر: وقيل
 .على أن قال املراد قابي قوس فقلب

 )٢(قف النبت:  اشتد من الفزع وهو من قوهلم))لقد قف شعري مما قلت((: قوهلا
إذا يبس، وكذلك الثوب والنبت إذا يبس عاد خشنا جاسيا بعد لدونته، وكذلك الشعر 

 .عند اخلوف
العدل وهو أيضا املكيال، واملراد ها هنا :  الِقسط))رفعهخيفض القسط وي((: قوله

 أي خبفض مقدار الرزق ويرفعه وينقصه إذا شاء ملن شاء ويزيده، -واهللا أعلم-املكيال 
 .وكذلك غريه من املقادير

. خلطه: قَشب السم يقِْشبه قَشبا. خلط السم:  القَشب))قَشبين رحيها((: قوله
 .إذا مأل خياشيمه، وال خيرج عن هذين، واهللا أعلموقشبه الدخان 
 ))تقْرصه(( بضم التاء وكسر الراء مشددة وفتح القاف و ))مث تقَرّصه باملاء((: قوله

 .بفتح التاء وسكون القاف وضم الراء معناه تقطعه
 أي رجع خلفه أي الرجعة القهقرى، وبيانه أنه رجع ))رجع القَهقَرى((: قوله
تقبل القبلة وهو ميشي على ضد املشي املعتاد وهذه هي القهقرى، منصوب ووجهه مس

 .صفة ملصدر حمذوف
والِقداح مجع ِقدح، وهو العود .  أي بتسويتها))كأمنا يسوي هبا الِقداح((: قوله

 .واألول هو املعروف. هو العود قبل التقومي: وقيل. الذي يزم لينصل ويراش فيكون سهما
هو قَمن : وفيه لغات يقال.  أي جدير وحقيق)) يستجاب لكمفقمن أن((: قوله

بكذا بفتح امليم، وِقِمن بكسرها، وقد تزاد بعدها الياء فإذا فتحت القاف وامليم كانت 

                                     
 

 ).سيا(واملثبت من اللسان والقاموس . سييةال: يف األصل )١(
 .البنت: يف األصل )٢(



 
 

 

٢٤٧

٢٤٧ 
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للمذكر واملؤنث مفردا وما فوقه بلفظ واحد، وإن كسرت بياء ودون ياء كان حكمها 
 .)١(سائر األمساء يف اجلمع والتثنية

 . يعين الشيطان املقرون باإلنسان فال يفارقه)) معه القرينفإن((: قوله
: ويقال.  أي األبعد؛ لبعده من مكة وهو بيت املقدس))مث املسجد األقصى((: قوله

 . مؤنثة)٢(أمد أقصى، ومكان أقصى، وغاية قصوى 
وقال .  القصوى بضم القاف والقصروقد قيد بعضهم اسم بغلة رسول اهللا 

 بفتح القاف -واملعروف القصواء . حلصوهلا على أبعد غايات السريمسيت بذلك : أيضا
 . وهي اليت قطع ربع أذنيها-واملد 

 اإلقعاء عند اللغويني أن تلصق األلية باألرض ))قلنا البن عباس يف اإلقعاء((: قوله
وهو عند الفقهاء أن يضع . وتنصب الساقان وتوضع اليدان باألرض ويتساند إىل الظهر

. هو أن جيلس على وِركيه: )٣()نصر بن مشل(وقال . لى عقبيه بني السجدتنيأليتيه ع
 . واالستيفاز أيضا)٤(هو االحتفاز: ويقال

القنوت لفظ مشترك يكون الطاعة ]. ٢٣٨:البقرة[﴾وقُوموا ِهللا قَاِنِتني﴿:  تعاىلقوله
 . واخلشوع والصمت))أفضل الصالة طول القنوت((: وطول القيام، ومنه

: ومنه. الرأس: والقرن.  يريد أعالها))إىل أن يطلع قرن الشمس األول((: هقول
 .ضربته على قرنه

وأصل .  موضع على ثالثة أميال من املدينة)))٥(مث تذهب الذاهب إىل قباء((: قوله
واختلف يف قصره ومده وكالمها نقل، وهو . االسم لبئر كانت هنالك مث مسي به املوضع

 .كان، وال يصرف إذا أريد به البقعة أو البئريصرف إذا أريد به امل

                                     
 

 .التدنية: يف األصل )١(
 .و: زاد باألصل )٢(
 .كذا باألصل ولعله نضر بن مشيل )٣(
 ).قعا(واملثبت من اللسان . االخنفار: يف األصل )٤(
 ).٦٢١/١٩٣ رقم ١/٤٣٤(واملثبت من صحيح مسلم . قناء: يف األصل )٥(
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٢٤٨

٢٤٨ 

 

ة قمث مسيت الرف. الرجوع: رجع، والقُفُول:  قفل))حني قفل من غزوة خيرب((: قوله
 .قافلة، ذاهبة كانت أو راجعة لترددها يف الغالب

 أي كن يل واقيا منه أي مانعا، وهي دعاء ))قين من عذاب القرب((: قوله يف الدعاء
)١(يقي وقى :قوهلم من

 ،)٣(يقي فبقي وكسرة  فحذفت الواو لوقوعها بني ياء)٢(يوقي أصله 
 بعد إسقاط حرف املضارعة، أال تراهم يقولون يف األمر من )٤(واألمر على صيغة املضارع

 فحذفوا الياء )٥(قَع، حيذفون حرف املضارعة ففعلوا ذلك يف يقي: ِعد ومن يقع: يعد
. ِقه: زم أو للبناء فبقي على حرف واحد، فإذا أمروا قالوااألوىل وسقطت الياء األخرية للج

ني احلركة ولئال تكون كلمة على حرف واحد، إال أن يلحق به ضمري ي لتب)٦(فأدخلوا اهلاء
 .قين، ومثله ِعه من وعى، وِشه من وشى، وِله من ويل، وما أشبهه: كقولك

 زماين ويقال بتشديد  قط هنا ظرف))ما رأيته صلى صالة قط أخف منها((: قوله
 .الطاء وبالتخفيف ساكنة وقد تضم قافلها

 املعىن من يقدم عند اهللا عمالً ينفعه، ))من يقرض غري معدوم وال ظلوم((: قوله
من ذَا الَِّذي يقِْرض ﴿: كأنه مشبه بالقرض الذي هو تقدمي السلف، ومنه قوله تعاىل

 .فعه عند اهللا تعاىلأي يقدم عمالً صاحلًا ين]. ٢٤٥:البقرة[﴾اَهللا
 كذا روي يف هذا الكتاب وهو - بفتح القاف ))قيام السماوات واألرض((: قوله

 والقيام والقَيوم والقوام والقيم والقائم كل مبعىن ))قيم((الذي يقوم بأمرمها، ويف رواية 
الذي : ه بكسر القاف وختفيف الياء، وقيام الشيء وقواِم))قيام((وقد روي يف غريه . واحد

والَ تؤتوا السفَهاَء أَموالَكُم الَِّتي جعلَ اُهللا لَكُم ﴿: ومنه قوله تعاىل. يقيم شأنه
                                     

 

 .ويف يقين: ألصليف ا )١(
 .يوقين: يف األصل) ٢(
 .بقي: يف األصل) ٣(
 .املراضع: يف األصل) ٤(
 .نفى: يف األصل) ٥(
 .ليست باألصل )٦(



 
 

 

٢٤٩

٢٤٩ 
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وقوام .  من هذا))حىت جيد قوًما من عيش((: وقوله. على قراءة قرأها]. ٥:النساء[﴾ِقياًما
 .مالكه الذي يقوم به: األمر

 ومنه قافية - عند الفقهاء -رأسه  أي مؤخر ))على قافية رأس أحدكم((: قوله
 .الشعر، وهو آخر حرف منه

ال جتعلوها كالقبور :  قال البخاري))صلوا يف بيوتكم وال تتخذوها قبوًرا((: قوله
 ال جتعلوها كالقبور يف كوا ال - واهللا أعلم -واملعىن . يف كوا ال جتوز الصالة فيها

 .يصلي فيها
 .قَرنَ يقِْرن ويقرن:  يقال)) بينهنالنظائر اليت كان يقرن((: قوله
 بفتح اهلمزة ويروى بضمها، أي مل تنـزل، ))إذا أعجلت أو أقحطت((: قوله

أَقَحط القوم وقَِحطوا :  بضم القاف، وكل ذلك مبعىن واحد، يقال))أو قحطت((ويروى 
 .وقَحطَ املطر وقَِحطَ قُحوطًا إذا مل ينـزل. إذا أصام القحط

تنام يف القائلة وذلك يف :  تقيل))كنا نقيل وال نتغذى إال بعد اجلمعةما ((: قوله
 .قائلة: قال يقيل قيلولة وقَيالً ومقيالً وقد يقال: يقال. الظهرية

حال وسطى بني اإلكثار :  القصد))وكانت صالته وخطبته قصًدا((: قوله
]. ١٩:لقمان[﴾ مشِيكواقِْصد ِفي﴿: والقصد أيضا العدل، ومنه قوله تعاىل. واإلقالل

 . باألول)١(وهو أحرى
 .حلي األذن:  مجع قُرط وهو اخلرص))ويلقني من أقراطهن((: قوله
والقزعة . السحابة اليسرية ومجعها قَزع:  القَزعة))من سحاب وال قَزعة((: قوله

ى ((ث أيضا قليل شعر مبوضع واحد من الرأس يبقى بعد حلقه واجلمع القزع، ومنه احلدي
فيه شعرات يف مواضع، ورجلُ مقَزع وبقيت  وقَزعت الرأس تقِْزيعا إذا حلقته ))عن القَزع

 .إذا كان شعره رقيقًا متفرقًا
 أي عنقود عنب، والِقطف اسم ما ))أردت أن آخذ ِقطفًا من اجلنة((: قوله

 .))ولت منها عنقوًدافتنا((: يقتطف، والعنقود مما يقتطف، يبينه قوله يف احلديث اآلخر

                                     
 

 .أجرى: يف األصل )١(
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٢٥٠

٢٥٠ 

 

 .األمعاء:  القُصب))جير قُصبه يف النار((: قوله
 .قضى حنبه إذا مات، وقضى منفردا أيضا: يقال.  أي أقد مات))أقد قَضى((: قوله
قُلَيِسية وقَلَنساة :  مجع قَلَنسوة ويقال))ليس معنا ِخفاف وال قالنس((: قوله
 .وقُلَنِسية

.  أي جزأنا شعرها ثالث خصائل أي ذوائب))الثة قرونفمشطناها ث((: قوله
ألبعثن ((: ومنه قوله. الذوائب واخلصائل والغدائر وكل الشعر إذا كان ملتفًّا: والقرون

 .))إليها من يسحبها بقروا
. والقُمامة اسم ما يكنس. كنس:  أي تكنسه قم يقُم قَما))لتقُم املسجد((: قوله
 . يكنس بهما: واِملقَمة

 . منصوب بفعل مضمر، املعىن أتقاتل قاتالً))أقتاالً أي سعد((: قوله
اخلميلة،وهو كساء ذو :  القطيفة)) قطيفة محراءجعل يف قرب رسول اهللا ((: قوله

 .مخل
األرض املستوية : والقَرقَر.  القاع من األرض ليس جببل))بِطح هلا بقاع قَرقَر((: قوله
 .ليبةالص: امللساء، وقيل
 بضم القاف وكسر العني أي أجلس أو جلس كذا فسر، وال ))قُعد هلا((: قوله

 .أحبسه إال مشدد العني حرفته الرواة، ويروى بفتح القاف والعني وهو أصوب عندي
. قَضم يقِْضم قَضما إذا أكل:  أي يعضها، يقال))يقضمها قضم الفحل((: قوله

 .)١(وقيل فيه إنه دون اخلَضم
 . القَهرمان عند الفرس كاخلازن أو الوكيل عند العرب))إذ جاءه قَهرمان له((: قوله
 تقيء أي تلقي ما يف جوفها، قاء يقيء إذا ))تقيء األرض أفالذ كبدها((: قوله

 .انتصل ما يف جوفه على فيه

                                     
 

القضم بأطراف األسنان، واخلضم : وفيه) قضم(واملثبت من اللسان . اخلصم: يف األصل )١(
 .بأقصى األضراس



 
 

 

٢٥١
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:  أي تقبضت وضاقت وقول عائشة))وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت((: قوله
 .من هذا ))قلص دمعي((

 . أي ترجعون))فو اهللا ملا تنقلبون به((: قوله
 . ما على السهم من الريش، واحداا قُذَّة))وتنظر يف القُذذ((: قوله
 بكسر الدال وضمها أي قدروا له عدد ))فإن غُم عليكم فاقدروا له((: قوله
 .قدر وقدر مبعىن: ثالثني، يقال

 بكسر الدال ))دروا قدر اجلارية العِربةفاق((:  - رضي اهللا عنها -وقول عائشة 
 .وضمها أيضا، أي قدروا طول مكثها بقدر نظرها وتصرفها

 . كذلك بالوجهني))واقدر يل اخلري((: وقوله
قَدر يقِْدر ويقْدر من :  مثقالً وخمففًا، يقال)) بالل ما قدر له)١(فصلى((: قوله

 .التقدير والقدر
 .)٢( ويروى بفتح التاء))ن بصوم يوم وال يومنيال تقدموا رمضا((: قوله
 مسيت بذلك لِعظَم قدرها أي ليلة القدر العظيم وحذف ))أُريت ليلة القدر((: قوله

وكذلك  وأنت تريد العظيم، .  لقيت فالنا فرأيت الرجل)٣(العظيم إما للعلم به كما تقول
وليس هذا  . لو رأيت عليا: مرأيت فالناً ويكون ويالً وتفخيماً له مثل قوهل: قوهلم 

 وقد عظم اهللا قدرها فقال. وهم يريدون شاهدا. كفى بالسيف شا: بأعجب من قوهلم
وجيوز أن تكون مسيت بذلك لتقدير ]. ٣:القدر[﴾لَيلَةُ الْقَدِر خيٌر من أَلِْف شهٍر﴿ تعاىل

 ].٤: الدخان[﴾ كُلُّ أَمٍر حِكيٍمِفيها يفْرق﴿:  تعاىلاألمور العظام فيها، ويدل عليه قوله
. قُوّضت اخليام إذا وِضعت عمدها:  أي أزيل، يقال))فأمر بالبناء فَقُوّض((: قوله

 .وأصل التقويض اهلدم

                                     
 

 ).٦٨٠ رقم ١/٤٧١( من صحيح مسلم واملثبت. كال: يف األصل )١(
 .الياء: يف األصل )٢(
 .يقول: يف األصل )٣(
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٢٥٢

٢٥٢ 

 

قَرن املنازل وقَرن الثعالب، وهو :  يقال غري مضاف ويقال))وألهل جند قَرًنا((: قوله
أصل كالم العرب جبيل صغري مستطيل منقطع على والقَرن يف . على يوم وليلة من مكة

 .جبل كبري، وقد فتح بعضهم راءه، وهو غلط أنه قرن بالفتح فيه
 منارتان مبنيتان على جنيب البئر معروضة عليهما ))يغتسل بني القرنني((: وقوله

 .خشبة تعلق البكَرة منها
ث مراحل من على ثال: _حباء مهملة_ القاحة ))حىت إذا كنا بالقاحة((: قوله

 .املدينة
ماء باحلجاز معروف مسي املوضع به، :  قُديد))حىت ابتاع بقُديد هدًيا((: قوله

 .وكأنه تصغري قد
 أي حيث حتالفوا،أي حلف بعضهم أن ال خيذل ))حيث تقامسوا على الكفر((: قوله

 .بعضا وال يتركه منفردا
ت القالئد يف أعناقها، وهي ما  أي جعل))أنا قَلَّدت هدي رسول اهللا ((: قوله

 .جيعل يف أعناق اإلبل من وبر أو جلد أو غري ذلك
أي مطيقني ومستحقني من ]. ١٣:الزخرف[﴾وما كُنا لَه مقِْرِنني﴿:  تعاىلقوله

 .هو ِقرنه أي مثله وكفؤه: قوهلم
 )١())لقبورهم((: احلَداد وقد روي:  القَين))فإنه ِلقَيِنهم وبيوهتم((: يف اإلذخر: قوله

 .وقد قيل يف البيوت إا املقابر
 .ع املتقارب اخلطااالقصري الب:  القَطُوف من الدواب))على بعري يل قَطُوف((: قوله
 .ورق السلَم يدبغ به: )٣( القَرظ)) يف ناحية الغرفة)٢(ومثلها قَرظًا((: قوله

 .)١(أي مصبوغ بالقَرظ )))٤(يف أدمي مقروظ:((وقد قيل إنه صمغ السمر، ومنه قوله
                                     

 

 .لقربهم: يف األصل )١(
 ).١٤٧٩ رقم ١١٠٨_ ٢/١١٠٥(واملثبت من مسلم . قرطًا: يف األصل )٢(
 .القرط: يف األصل )٣(
 ).١٠٦٤/١٤٤ رقم ٢/٧٤٢(واملثبت من مسلم . مقروط: يف األصل )٤(
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:  أي فاسد العينني قضؤ الشيء))فإن جاءت به أبيض سبطًا قَِضئَ العينني((: قوله
 .وتقَضأ الثوب يتقضأ إذا تشقق. فسد: وقِضئ يقْضأ. أصابه عيب
 .))فأقرع بني نسائه((:  يعين من القُرعة، وبينه قوله))فأقرع بينهما((: قوله
اسم ) القنية( و)٢(اقتىن فهو مقْتٍن: اكتسب يقال منه:  اقتىن))قتىن كلًبامن ا((: قوله
 .ملا يقتىن

 أي سووا ويروى بالباء ))قارنوا بني أبنائكم: أفما حتدثنا أنه قال: قال((: قوله
 .))قاربوا((

 .بئر غري مطوية، وجيمع على قُلُب:  القَِليب))مث ألقاها يف قَِليب((: قوله
قَرى يقْري : يقال. الضيافة: والِقرى.  أي يضيفه)) شيء عنده يقِْريه بهوال((: قوله
 .إذا أضاف
ومجعه ِقشع على . القطعة من اجللد : - بفتح القاف - القَشع ))عليها قشع((: قوله

البيت من : والقَشع. غري قياس؛ ألنه كان جيب أن تكون واحدته قَشعة كبدرة وِبدر
 . من أَدم فهو الطَّرافاجللود، فإن كان

قَدم القوم يقْدمهم إذا :  أمر من قولك- بضم الدال واهلمزة ))اقدم حيزوم((: قوله
:  على األمر، من قولك-بفتح اهلمزة وكسر الدال  ))أقدم حيزوم((تقَدمهم وقد روي 
 .ي أقبل على األمر من قدم يقدم أ))أقدم حيزوم((: وقد روي. أقدم يقدم من اإلقدام

 . من القدوم))ال يقْدمن أحدكم((: ويروى.  من اإلقدام))ال يقَدّمن أحدكم((: قوله
قَفَلَ القوم من سفرهم إذا رجعوا، يقفلون : يقال.  أي راجعون))إنا قافلون((: قوله
 .والقافلة منه، وكانت الراجعة مث كثر ذلك حىت قيل هلا راجعة وذاهبة. فهم قافلون
. عليه من القضاء )٣()فاصل( أي ما ))هذا ما قاضى عليه رسول اهللا ((: قوله
 .يف هذا املوضوع، وقد يكون القضاء احلكم له، وله معان أخر )١()الفصل: (والقضاء

                                     = 
 

 .بالقرطمصنوع : يف األصل )١(
 .معني بدون نقط: يف األصل )٢(
وقد تكرر يف احلديث ذكر القضاء، وأصله القطع : ويف اللسان. بالضاد: يف األصل )٣(
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.  أي أصابين قر))وقُِررت((: وكذلك. الربد:  القُر))ريح شديدة وقُر((: قوله
 .راد وصف حاله باالعتدال منه، وامل))ال حر وال قُر((: وقوهلا

 . هي الكساء املخمل))حتته قطيفة((: قوله
 هو ماء بناحية بالد غطفان بينه وبني املدينة حنو من ))يرعى بذي قَرد((: قوله

 ملا أغار عليها العدو وهي بالغابة، وما يف مسرية يوم، وبه أدركت لقاح رسول اهللا 
 .حديث قتيبة من كوا بذي قرد وهم

.  أي ليضيفون))إم ليقُرون يف غَطَفَان((:  وقوله))وال شيء عنده يقْريه(( :قوله
 بالفاء وسياق احلديث ))ليفرون((وقد روي . أضافه: والِقرى اسم للضيافة، وقَراه يقِْريه

 . وهو حتريف))ليقوون((: يدفعه، وقد جاء فيه
 )٣( معناه تقَبضت))ت وقد قَلُص)٢(وكأين أنظر إىل سواكه حتت شفته((: قوله
 .وأقضمت
أقسط يقِْسط إذا عدل :  مجع مقِْسط وهو العادل، يقال))املُقسطون عند اهللا((: قوله
 .فهو قاسط )٤(وقَسط يقِْسط إذا جار. فهو مقسط
 . أي صفة ِقتلته كهيئته أيضا))فقتلته جاهلية((: قوله
 .جعبة يتخذها الصائد: والقَرن - بفتح الراء ))فأخرج تمرات من قَرنه((: قوله
 )٢(السنبلة وتسمى القُصارة ويقول يف ما :الِقصِري )) من القصرى)١(فنصيب((: قوله

ِريهلا أهل الشام الِقص. 

                                     = 
 

 .والفصل
وقد تكرر يف احلديث ذكر القضاء، وأصله القطع : ويف اللسان. بالضاد: يف األصل) ١(

 .والفصل
 ).١٧٣٣رقم  ٣/١٣٥٩(واملثبت من صحيح مسلم . شقيه: يف األصل )٢(
 .تقيضت: يف األصل )٣(
 ).قسط(جاز واملثبت من اللسان : يف األصل )٤(
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املغنية، وال يقال من الرجال قني إمنا القَين من :  القَينة))معه قَينة تغنيه((: قوله
 .قَينة على ِقيانواحلداد، وجتمع  )٣(الرجال الصانع
ضرب من :  الِقثاء والقُثاء لغتان)) يأكل القثاء بالرطَبرأيت رسول اهللا ((: قوله

 . والواحدة ضغبوس- بالغني املعجمة -اخليار؛ والواحدة ِقثَّاءة، وهو الضغابيس أيضا 
ى عن (( كذا وقع هلم والصواب القران ))ى عن اإلقران يف التمر((: قوله
ى أن يقرن (( ألنا مل نسمع أقرن، إمنا مسعنا قَرنَ يقْرن، ويف احلديث اآلخر ))القران

 .))اإلقران(( وهو احلجة على وهم من روى ))الرجل بني التمرتني
: وقيل. هو القَزّي، والسني فيه مبدلة من الزاي:  قيل))ى عن لبس القَسّي((: قوله

ّما والبعض هو ثياب مصنعة باحلرير تصنع بالقَسموضع من بالد مصر هو إىل جانب الفَر 
 . والفتح املعروف- بكسر القاف -الِقسي : يقولون

من : وقيل. رقيق: غليظ وقيل: ِستر قيل:  الِقرام))وأنا مستترة بالِقرام((: قوله
 .صوف

 هي اخلُصلة من الشعر وأكثر ما يطلق على ما يقبل ))فأخذ قُصة من شعر((: قوله
 .لى اجلبني من اِلشعرع

 يريد العكَن، أي إذا أقبلت أرت أربعا من ))كأا تقِْبل بأربع وتدبر بثمان((: قوله
العكن، وإذا أدبرت أرت أطراف العكن ولكل واحدة طرفان فهي مثان، وجعل األطراف 

 .عكنا؛ ألا من العكن فلذلك حذف اهلاء؛ ألن العدد مؤنث
 حيتمل أن يكون اقتراب ))زمان مل تكد رؤيا املسلم تكذبإذا اقترب ال((: قوله

الزمان وقت االعتدال وما حوله، أي إذا قارب أن يكون الليل والنهار سواء، وكىن 
بالطرفني عنهما وعما بينهما، وحيتمل أن يكون املراد قرب األجل وقرب القيامة، واهللا 

 .عناه تقاربه من الساعة، واهللا أعلم فم))يتقارب الزمان ويقبض العلم((: فأما قوله. أعلم
                                     = 

 

 ).١٥٣٦/٩٥ رقم ٣/١١٧٧(واملثبت من صحيح مسلم . فتصيب: يف األصل )١(
 .يقال: يف األصل )٢(
 ).قني(واملثبت من النهاية . الصايع: يف األصل )٣(
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 الِقيعان مجع قاع وهو املستوي من األرض وجيمع أيضا ))إمنا هي ِقيعان((: قوله
 .والِقيعة قيل فيه مفرد كقاع وقيل مجع كقيعان. )١(على أقواع
 وحذف من ))تقتحمون(( أي تدخلون ويروى ))وأنتم تقَحمون فيها((: قوله

 .إحدى التاءين ختفيفًاالرواية األوىل 
 أراد بالقوارير النساء تشبيها هلن بقوارير الزجاج ))رويدك سوقًا بالقوارير((: قوله

يف ضعفها، وكان أَنجشة يحدو ن، واإلبل تعتريها حركات عند احلداء فخاف عليهن 
ف لغري من ذلك، ال ما ذهب إليه من قال أنه خاف عليهن من الفتنة، وجعل صفة الضع

 .ما جعلناه له، وينصر ما قلناه
 . يعين ضعفة النساء))ال تكسر القوارير((: قوله يف احلديث

 املُقَصد الذي ليس بالطويل وال بالقصري وال ))كان أبيض مِليًحا مقَصًدا((: قوله
والذي عندي أنه الذي قصد . املتناسب األعضاء يف احلسن: وقيل. اجلسيم وال الضئيل

 أي موثق ))معضًدا((وقد رواه بعض املتقدمني . ته وأحواله كلها الكمال واهللا أعلمبصفا
 .اخللق، واملشهور األول

: وقيل.  وهو آلة النجار- بتخفيف الدال )) بالقَدوماختنت إبراهيم ((: قوله
قدوم بالتشديد، وقد روي كذلك، فأما : القَدوم موضع وذكر أنه ثنية بالسراة وقيل فيه

 .آللة فليست إال بالتخفيفا
 .قام وأقام مبعىن واحد:  معناه ثبت، تقول))فقام احلجر((: قوله
 القُف ما ارتفع على وجه ))فإذا هو قد جلس على بئر أَِريس وتوسط قُفَّها((: قوله

إن : وقيل. األرض، وحيتمل أن يكون املرتفع البناء الذي حول البئر، هذا هو املعروف
 .إن القف مصب الدلو: وقيل. ط البئرالقف حجر يف وس

 نصبه على الظرف على حذف املضاف، أي )) مقْدمهسِهر رسول اهللا ((: قوله
 .وقت مقدمه

                                     
 

 ).قوع(واملثبت من اللسان . أقوام: يف األصل )١(
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 بفتح الباء، والقَبض اسم ملا يقبض ))حىت أردت أن أُلقيه يف القَبض((: قوله
 .كالنقَض واخلَبط، واملراد به ها هنا ما قبض من املغنم

 .من لؤلؤة جموفة:  قيل))ببيت من قَصب((: قوله
 أي يستخفني ويبقني فينقبضن عما كن ))وكن يتقَمعن من رسول اهللا ((: قوله

 .فيه
وقد روي .  واملعىن واحد وكالمها من القَمع مبعىن الردع))ينقمعن((: ويروى

 . بنون مكان امليم وله وجه، واألول هو املشهور))يتقنعن((
 . أي ال يقال يل قولك قبيح)) فال أُقَبحأقول((: قوهلا
قامحت اإلبل إذا :  أتفعل من مقاحمة اإلبل، يقال))فأشرب فأتقمح((: وقوهلا

 ))أتقمح((: فتقول. امتنعت من شرب املاء لعلة أو لِري، وإبل ِقماح وهي اليت تفعل ذلك
 ومها شدة -القاف  وقد كسر -وشهرا ِقماح . أي أفعل لكثرة الرّي ووجود ما يروي

 بالنون وهو نوع ))فأتقنح((ويروى . الربد، مسيا بذلك ملقاحمة اإلبل فيهما وهو تركها املاء
:  عن أيب زيد األنصاري سعيد بن أوس قال))البارع((من األول حكى القايل يف كتاب 

:  والقَنح قَنحا،- بفتح النون يف املاضي واملستقبل -قَنحت تقْنح : الكالبيون يقولون
 .التكاره يف الشرب بعد الري

 أي طرائقهم، أقراء الشعر أي على ))لقد وضعت قوله على أقراء الشعراء((: قوله
رأيت القوم على قَرٍو واحد : طرائقه وأنواعه، والواحدة قَرء وِقرء، وقد يكون من قوهلم

 .أي على طريقة واحدة مث قلبت واوه مهزة
 -بدال مهملة-قَدع : يقال منه.  معناه كفَّاين وحنياين))عين صاحباه فقد((: قوله

 فمعناها الفحش يف القول القذع -باملعجمة-فأما قَذَع وأقَذْع . يقْدع قَدعا أو أَقْدع أيضا
من قال يف اإلسالم ِشعًرا مقِْذًعا فلسانه ((:  الفحش واإلفحاش، ويف احلديث)١(واإلقذاع
 .))هدر

 .قفا يقفو، واقتفى يقتفي مبعىن واحد:  أي يتبعه، يقال)) يقفوهفانطلق((: قوله

                                     
 

 .بالدال: يف األصل )١(
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أهل زمان واحد وهو املراد ويقال :  القرن))خري أميت القرن الذين يلوين((: قوله
 .ثالثون سنة: مثانون سنة، ويقال: والقرن. هو على قرين أي سين

ملئها،  أي ما يقارب قدرها وقدر ))وما لقيين ِبقراب األرض خطيئة((: قوله
 .وقريب وِقراب وقُراب ككبري وكبار

قَنط يقِْنط : اليأس يقال:  معناه يِئس، والقنوط))ما قنط من رمحة اهللا((: قوله
قَِنطَ يقْنط قَنطًا : كضرب يضِرب، وقَنطَ يقْنط قنوطًا كسجد يسجد سجودا، ويقال

يقِْنطُ فهو من مؤلف اللغتني، ومل يأت فَعل يفْعل وقَناطة، فأما ما ذكر قَنطَ يقْنطُ وقَِنطُ 
 .وال فَِعل يفِْعل إال يف ألفاظ مؤقتة ليس هذا منها

 يروى بتخفيف الدال وتثقيلها، فمن )) عليه ليعذبنه)١(فو اهللا لئن قدر اهللا ((: قوله
قدر وقد مبعىن  ثقل فمعناه لئن قضى علي ومل يساحمين، ومن خفف فيحتمل أن يكون قدر

فَظَن أَن لَّن نقِْدر ﴿: جاء به، وحيتمل أن يكون معناه ضيق كقوله تعاىل
قَدر : يقال] ٧:الطالق[﴾ومن قُِدر علَيِه ِرزقُه﴿:  تعاىلوكقوله]. ٨٧:األنبياء[﴾علَيِه

ستوىل، يقِْدر قَدرا أي قدر وضيق، وحيتمل أن يكون من قَدر يِقدر أي مبعىن غلب وا
ويكون معناها لئن أخذين اهللا؛ ألن األخذ سببه . ويقال فيها قِدر بكسر الدال يف لغة

قدر فالن مبعىن أخذه من هذا، وقد : القدرة، فيكون قد وضع السبب مكان املسبب، يقال
فخرج . ينتولئن أرواين املاء ألر: يكون من باب وضع الشك موضع اليقني كما تقول

وِإنا أَو ِإياكُم لَعلَى هًدى ﴿:  اللفظ واملراد به اليقني، كقوله تعاىلالكالم على الشك يف
 ].٢٤:سبأ[﴾أَو ِفي ضالٍَل مِبٍني
 : وقول الشاعر

وبني النقا آأَنت أَم أُم سامل  حالحل)٢()بني(أيا ظَبية الوعساء

                                     
 

 .قدر: زاد باألصل )١(
 ).آ، جلل(واملثبت من اللسان مادة . مر: يف األصل )٢(
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ان جيهل هذه الصفة من إن الرجل ك: وأما قول من قال. وكال األمرين معروف
من : مل فعلت هذا؟ قال: قال((: وهي القدرة فبعيد ملا يف احلديث من قوله_ تعاىل_اهللا 

 .))خشيتك يا رب
 أي رواية وخربا، قص يقص واقتص يقتص إذا روى ))رأيت له اقتصاًصا((: قوله

 .احلديث، والقَصص اسم وضع موضع املصدر من قص
 قد يراد بالقدم من تقدم ممن خلق ))يها قدمه فتقول قط قطفيضع اجلبار ف((: قوله

أَنَّ لَهم قَدم ِصدٍق ِعند ﴿ -تعال-للعذاب وال ينكر هذا ففي كتاب اهللا 
ِهمبأي تقدم صدق، فكما وقع على التقدم فكذلك يقع على املتقدم أو ]. ٢:يونس[﴾ر

. عىن خمبوط، ونقص مبعىن منقوصخبط مب: وقد قالوا. املقدم وهو أوىل، فاملقدم مفعول
 خيلق خلقًا يسمى بقدم، وقد وقع -تعاىل-حيتمل أن اهللا : وقد قيل. واإلضافة إضافة امللك

  وهو أشد إشكاالً وقد أنكره بعضهم، ولكن أبا ))فيضع فيها رجله((: يف حديث آخر
مل على ما  رواه وهو من قد علم ثقة ونقدا، وحيتمل أن حي-رمحه اهللا-احلسني مسلما 

محل عليه القدم يف القول الثاين وإن كان على ما هو عليه، وحيتمل أن يراد بالرجل 
ما تستعري العرب  اجلماعة من الناس، مستعار من الرجل الذي جلماعة اجلراد، وكثري

 فيحمل على ))اجلبار((وتكوب اإلضافة إضافة امللك أيضا، وحيتمل أن يقع التأويل يف 
برة كفرعون أو إبليس، وقد يطلق على جنس اجلبابرة، وإذا محل اجلبار على جبار من اجلبا
 .  كل هذه التأويالت، واهللا املوفق)١(هذا أغىن عن
 .  معناه حسب، وجتيء ساكنة ومكسورة اآلخر))قط قط((: وقوله
 .اِملعى، ومجعه أقصاب:  القُصب))جير قُصبه يف النار((: قوله
مكيال أو مقدار مبلغه مثانية مكاكيك، :  القَِفيز))ِفيزهاومنعت العراق قَ((: قوله

 .وجيمع على قُفْزان
مجع : مجع قارب على غري قياس، وقيل:  قيل))جلسوا يف أَقْرب السفينة((: قوله

قُرب الذي هو اخلاصر، كأم خرجوا على ألواح من السفينة، وكل لوح كاخلاصرة هلا، 

                                     
 

 .ولعل املثبت هو الصواب. أعين على:يف األصل )١(
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٢٦٠

٢٦٠ 

 

 ا انكسرتأقرب السفينة أدانيها أي ما : وقيل. م، فيؤيد هذا املعىنويف احلديث اآلخر أ
 مجع قارب، وهذا ))يف قوارب السفينة((وقد روي يف غريه . قارب األرض أو املاء منها

 .أحسن ما فيه، وألصل القارب الطالب للماء
 . أي اكتسب، اقتىن يقتين اقتناء إذا اكتسب))أو أعطى فاقتنى((: قوله
 يقالك ناضل فالن عن فالن إذا تكلم عنه واعتذر، ))أناضلفعنكن كنت ((: قوله

انتضل القوم وتناضلوا، وناضلت فالنا : وأصله من املناضلة وهي املراماة للسبق، يقال
 .فنضلته أي سبقته وغلبته

 .  أي كفافًا ال زيادة عليه))اللهم اجعل رزق آل حممًدا قوًتا((: قوله
 .احنرفت لغري ما حتمل إليه أي امتنعت و))فتقاعست((: قوله
 .أعظم السفن، ومجعها قراقري: )٢( القُرقُور)))١(اذهبوا به فامحلوه يف قُرقُور((: قوله

                                     
 

 ).٣٠٠٥ رقم ٢٣٠١_ ٤/٢٢٩٩(واملثبت من صحيح مسلم . قرقورة: يف األصل )١(
 ).قرر(واملثبت من اللسان . القرقورة: يف األصل )٢(



 
 

 

٢٦١

٢٦١ 

املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

 حرف السني
 :قال الشاعر. ماء املطر:  السماء)))١(يف إثر مساء كانت من الليل((: قوله

 إذا نـزل السماء بأرض قوم
 .ومجعه على سِميّ وأَسِمية

رفع الصوت، ويقال بالصاد أيضا، واملراد به ها :  السلق))أ من السالقةبر((: قوله
 ].١٩:األحزاب[﴾سلَقُوكُم ِبأَلِْسنٍة ِحداٍد﴿: هنا النياحة، ومنه قوله تعاىل

خيالء وعجبا، له  أي مرخ هلا أزيد من املقدار املشروع جارٌّ ))مسبل إزاره((: قوله
 .بوإسبال اإلزار يكىن به عن التعج

 أي صبوا، بالسني املهملة، ويقال ))فإذا أنا مت فسنوا علي التراب سنا((: قوله
ق ر وف))جاء بدلو فسنه عليه((: بالشني املعجمة، ومعناه الصب أيضا، وكذلك قوله

 .بالسني الصب على استواء، وبالشني على غري استواء، ومنه شن الغارة: بعضهم فقال
. أي جتاوزوا احلد يف الذنوب]. ٥٣:الزمر[﴾ِعباِدي الَِّذين أَسرفُوايا ﴿:  تعاىلقوله
 .جتاوز احلد: أسرف

 . أي قدمت))أسلمت على ما أسلفًت من خري((: قوله
 أسكت تكون مبعىن سكت سواء، ومبعىن أطرق، ومبعىن ))فأسكت القوم((: قوله

 .)٢(أعرض، ومبعىن سكن
 أي معتمد عليه متكئ، )) البيت املعموريسند ظهره إىل((: قوله يف إبراهيم

 ومسي معمورا؛ ألنه ال تفارقه املالئكة، وقد جاء يف ))وهو مستند إىل صدرها((: وكذلك
 .الصحيح أنه يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ال يعودون إليه

 قيل هي شجرة يف السماء السابعة عند أسفل العرش ال ))سدرة املنتهى((: قوله
ال نيب وهي تظل السماوات واجلنة وإليها ينتهي ما ينـزل من السماء وما يتعداها ملك و

 .يصعد من األرض فيقبض
                                     

 

 ).٧١ رقم ٨٤_ ١/٨٣(واملثبت من صحيح مسلم . النيل: يف األصل )١(
 ).سكت(واملثبت من اللسان . سكر:يف األصل )٢(
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٢٦٢

٢٦٢ 

 

 . هو شجر النبق))فاغسلنها مباء وِسدر((: وقوله
 . مجع سواد وهو الشخص))عن ميينه أَسِودة وعن يساره أَسِودة((: قوله
أكثر وأشهر، ومستوى  يروى بالباء والالم، والالم ))مبستوى أمسع فيه((: قوله

 .مفتعل موضع االستواء، أي مكان أمسع فيه
 يعين شعر الرأس، والسبط الذي ليس ))سبط الرأس(( : -  -قوله يف عيسى 

 وزاد بعضهم -بالكسر- وسِبط -بالفتح-سبط : مبتردد وهو السهل اللني، يقال فيه
 .بالسكون، وبعضهم مل يذكر الفتح إال يف اجلسم خاصة

نبت شاك تأكله اإلبل وهو من أحسن   هو))مثل شوك السعدان((: قوله
 .يقولونه للشيء قد عاينوا ما هو خري منه. مرعى وال كالسعدان: غذائها،ومن أمثاهلم
ما يظهر بالبيداء وسط النهار كأنه ماء، :  السراب))كأا سراب((: قوله يف النار

 . منهاوإمنا يظهر هلم كذلك لكوم عطاشا، نعوذ باهللا
سفع مبعىن يسود :  يقال))فهو ميشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة((: قوله

وحيرق، ومبعىن يضرب، ومبعىن يلطم، ومبعىن جيذب بالناصية، وأشبهها ذا املوضع 
 .اجلذب، واهللا أعلم

 . معناه السواد- بفتح السني وضمها ))بوجهها سفعة((: وقوله
: وقيل. شابه شحوب: وقيل.  أي خبديها سواد)) اخلدينسفْعاء((: وكذلك قوله
 .محرة يعلوها سواد

 زعم بعض املتأخرين أن هذا ال معىن له يفهم، ))كأم عيدان السماسم((: قوله
وهذا الذي ذكره مفهوم . السماسم كل نبت ضعيف كالسّمِسم والكُزبرة: وقال بعضهم

ا يف قَش احلَلَّ ربز: والسماسم. فهم وحنوهلم وذبوهلمأي هم كعيدان السماسم، شبهوا 
عيدان ((وهو دقيق السوق، وهذا ال ميترى يف أنه مفهوم، وقد تكلف من ضبطه 

قال . كان املعىن يصح به؛ ألن السآسم مجع ساسم وهو شجر اآلبنوس  وإن))السآسم
 :النِمر بن تولَب

ترى حوهلا النـبـع والساسمـا الَـع مسجــورةًإذا شاء ط
 .شبههم ا لسوادهم



 
 

 

٢٦٣

٢٦٣ 

املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

 يريد بذلك إصاختهم واستماعهم ملا يراد عليهم ))فَيسِمعهم الداعي((: قوله
 .واجتماعهم يف املوضع الواحد

 سفْح اجلبل عرضه املطمئن، أي جبانبه، وجيمع سفح )) هذا اجلبل)١(بسفْح((: قوله
 .على سفُوح
الشخص، : والسواد. معظمهم:  مجع، وسواد القوم أي))فإذا سواد عظيم((: قوله

 مجع سواد، ))عن ميينه أسودة وعن يساره أسودة((:  وقوله))ال يفارق سوادي((: ومنه
 .كزمان وأزمنة، وهو الشخص

 أي أكمل، ودرع سابغ أي كامل، ))أسبغ ماء ما توضأ به أحد لصالة((: قوله
 .لوضوء أي أكمل ا))أسبغ الوضوء((: ومنه قول عائشة

:  تعاىلنه قولهمالعالمة وهو مقصور، و:  السيميا))لكم سيما ليست ألحد((: قوله
 .)٢(] ٢٩:الفتح[﴾ِسيماهم ِفي وجوِهِهم﴿

 .البعيد:  أي بعدا بعدا، واملكان السحيق))سحقًا سحقًا: فأقول((: قوله
 .لبيتالكُناسة تلقى خارج ا : )٤( السباطة)) قوم)٣(فأتى سباطة((: قوله
هي : قال يعقوب.  هي اجلماعة من الناس يغزون))إذا أنا وأنت يف سرية((: قوله

من السرى من  وسرية فعيلة مبعىن فاعلة. أربعمائة: وقال اخلليل. من مخسة إىل مخسمائة
 .الليل

: بانفصاله، يقال منه  أي انفصل مستخفيا غري مشعر)) فذهب)٥(فانسل((: قوله
 .انسالالً، وسل يسل إذا مشىانسلَّ ينسلُّ 
 .بالسهام  أي يقترعوا))مث مل جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا((: قوله

                                     
 

 ).٢٠٨رقم ١٩٤_ ١/١٩٣(واملثبت من صحيح مسلم . يسفح: يف األصل )١(
 .ويقال: زاد يف األصل )٢(
 ).٢٧٣ رقم ١/٢٢٨(واملثبت من صحيح مسلم . سناطة:يف األصل )٣(
 ).سبط(واملثبت من اللسان . السناطو: صليف األ )٤(
 ).٣٧١ رقم ١/٢٨٢(واملثبت من صحيح مسلم . فاسبل: يف األصل )٥(
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٢٦٤

٢٦٤ 

 

 اسم علم على التنـزيه كله عن األشباه واألنداد والقرناء ))سبحانك اللهم((: قوله
وهو _سبحانه وتعاىل_من الصفات اليت ال تليق جبالله  ومجيع ما جيوز على املخلوقني

 بفتح السني والقاف ))سبوح قدوس((: وقوله. ب على املصدر أي سبحت سبحانمنصو
وضمها، وزعم بعضهم أن فعوالً مشدد مل يأت إال يف هذين احلرفني، وقد استدرك على 

 . وغريه)١(قائله ذُروح
 معناه ها هنا مل جيد مسلكًا، وحقيقته مل يسهل عليه ))فلم جيد مساغًا((: قوله

 .اغ الشيء معناه سهل ويأالسلوك؛ ألن س
ا أي مر ذسنح يل ك:  أي أجتاوزه أو أمر عليه، يقال))فأكره أن أسنحه((: قوله

ما جتاوزك مقابالً مبيامنه والعرب تتيمن به،وضده : والسانح من الطري. ببايل وعرض يل
 .البارح

أو سقيف يكون حول الباب :  السدة)))٢(كنت أقرأ على أيب يف السدة((: قوله
 . ألنه كان يبيع يف سقيفة بإزاء املسجدلسدي؛الباب فيه، وإليها نسب إمساعيل ا

 أي أوائلهم ومستعجلوهم األخفاء، ويروى بفتح ))وخرج سرعانُ الناس((: قوله
سرعان : الراء وسكوا، والفتح الوجه، وأما سرعان الذي هو معدول عن أسرع يف قوهلم

ه، ويف قول بأقل سرعان ذي إهالة  فساكن الراء وتفتح سينه ذا مشيا أو أكالً وما أشبه
 .وتكسر وتضم وآخره مبين على الفتح ال كاألول يف كونه معرباَ

  يتسبب )٣(مسيت بذلك ألا,   هي الىت تلى اإلام))وأشار بإصبعه السبابة((: قوله
واألول , ا يسبح اكما مسيت املسبحة أيضا؛ أل, بإشارا للمشار إليه أو ألا يسب ا

 .أليق
, سبب وكل ما توصل به لشيء فهو,  السبب احلبل)١( وأصل))أرى سبًبا((: قوله
 .بابسومجعه أ

                                     
 

 ).ذرح(اللسان . دويبة أعظم من الذباب شيئًا: والذروح. دروح: باألصل )١(
 ).٥٢٠/٢ رقم ١/٣٧٠(واملثبت من صحيح مسلم . السددة: يف األصل )٢(
 .ال: يف األصل )٣(



 
 

 

٢٦٥

٢٦٥ 

املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

 والسالم - تعاىل -  األول اسم اهللا ))اللهم أنت السالم ومنك السالم((: قوله
سالم ومنك ال: واملعىن, سالم وسالمة مبعىن كرضاع ورضاعة: يقال, الثاين هو السالمة

 .أي أنت تعطيناها ومتن علينا ا
والنصب , فالرفع على االبتداء,   يروى بالرفع والنصب))وعليكم السكينة((: قوله
التؤدة والوقار وترك الطَّيش : ومعىن السكينة. يكون عليكم مبعىن الزموا, على اإلغراء

 .والعجلة
  يروى ))هلدى املعروفإن اهللا شرع لنبيكم سنن اهلدى وإن من سنن ا((: قوله

كذا ذكره بعض , واآلخر بالفتح خاصة, األول بالوجهني الرفع يف السني والفتح
. الطريق: -بالفتح-  )٢(م والسننهوكالمها رويته بالوجهني على مجاعة ممن لقيت, املفسرين
  مل أر فيه ))لتتبع سنن من كان قبلكم((: وقوله.  مجع سنة وهي العادة- بالضم-والسنن

 .  بالضم كان جيداً بالغاً ولكين مل أمسعه)٣(ولو روي, ال الفتحإ
 ))إسالًما(( و ))سنا(( بكسر السني أي إسالما، وقد روي ))فأقدمهم سلًما((: قوله

 .الصلح أيضا : - بفتح السني وكسرها -والسلم 
 أي قد أرسلت رجليها ))فإذا بامرأة سادلة رجليها على املَزادتني((: قوله

 وإمنا كان ينبغي أن يكون مسبلة؛ ألن املسوع أسبل ))سابلة رجليها((ختهما، ويروى وأر
 )٤(أرسله وأرخاه، ومل يسمع من سبل امسا إال سبالً الذي هو اسم لفرس جنيب: الشيء

 . ومل يسمع سبول)٥()السبيل(ذكر أنه أبو أعوج والسابلة ابنا 
كل معظم : وقيل. عظام الكف:  السالمى))على كل سالمى منكم صدقة((: قوله

. وجيمع على سالميات وهو مفسر يف كتاب مسلم يف احلديث نفسه. ومفصل سالمى
                                     = 

 

 .أصالً: يف األصل )١(
 .السني: يف األصل )٢(
 .رضي: يف األصل )٣(
 ).سبل(واملثبت من اللسان . جتنب: يف األصل )٤(
 .تكررت باألصل )٥(
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٢٦٦

٢٦٦ 

 

مفرده ومجعه : وقيل. السالمى عظم يف ِفرِسن البعري ومجعه سالميات: ةقال أبو عبيد
 .هو املخ الذي يبقى يف البعري وقت هزاله: قيل. سواء

 يف األمر والزيادة خروجا عن املقصود أو الغلو:  اإلسراف))وما أسرفت((: قوله
 ].٣١:األعراف. ١٤١:األنعام[﴾والَ تسِرفُوا﴿: احملدود، ومنه قوله تعاىل

 أكثر الناس يف السكينة ما هي، وأصح ما ))تلك السكينة تنـزلت للقرآن((: قوله
سي فيها أمثال فإذا مثل الظُّلة فوق رأ((: فيها ما ذكر فيها يف منت هذا احلديث فإنه قال

 والذي يظهر أن لفظ السكينة فعلية، وفعلية تكون مبعىن فهي مسكنة، فهي عبارة ))السرج
والصورة .  عليه ورمحته ورفقه به واهللا أعلم- تعاىل -عن طمأنينة القارئ وعطف اهللا 

 .فليس عندنا فيها إال ما أخرب به الرائي وأقره  النيب 
 هم الكَتبة، وأحدهم ساِفر على حد كافر ))لسفَرةاملاهر بالقرآن مع ا((: قوله

كَمثَِل الِْحماِر يحِملُ ﴿: الكتاب، قال تعاىل: وقَتلة، والسّفْر وكَفَرة، وقاتل
 ].٥:اجلمعة[﴾أَسفَاًرا

. القطعة من اجليش الكبري تبعث غازية:  السرية))بعث رجالً على سرية((: قوله
وهي . هي من مخسة إىل ثالمثائة: وقال يعقوب.  أربعمائةهي: وقد وقت اخلليل فيها وقال
 .فعلية من سرى أو أسرى

ساورت اهلول أي عاندته : يقال.  أي أواثبه))فكدت أساوره يف الصالة((: قوله
 .والفعل منه ساور يساور مساورة. وواثبته وقاومته
 أوقدا )٢(ا النار أَسجره)١(سجرت. توقد:  أي))وحينئذ تسجر جهنم((: قوله

 . أي أحرقتها))فسجرهتا فيه((: وأمحيتها ومنه قوله
القالدة تتخذ من أشياء كاخلرز والعقيق واجلَزع :  السّخاب))تلقي ِسخاهبا((: قوله

 .))وتلبسه سخاًبا((: ومنه قوله. والقرنفل والسك أو  من بعضها وال يكون فيها اجلوهر
 . أي مغطى مجيعه)) مسجى بثوبهورسول اهللا ((: قوله

                                     
 

 .بالشني: يف األصل )١(
 .بالشني: يف األصل) ٢(
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٢٦٧ 

املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

جبيل صغري بسوق  : -بالم ساكنة- سلع ))وما بيننا وبني سلْع من بيت((: قوله
 .املدينة، وما روي من حتريك المه وكونه بغني معجمة فخطأ ال يعرج عليه

 أي ما رأيناها مرة، ويكون السّبت على هذا مجع ))فما رأينا الشمس سبًتا((: قوله
 من سبت إىل سبت، ))سبًتا((: وحيتمل أن يريد بقوله. الدهرقطعة من : سبتة، والسبتة
أي من مجعة إىل مجعة، ورواه فريق من الرواة . غبت عن املوضوع مجعة: كما يقال

 يريد ست ليايل وأيامها، ومعناه من ست إىل ست، ))ستا(( ورواه بعضهم ))سبتًنا((
من ((:  عليها، من ذلك قولهوالعرب تدمج األيام حتت الليايل وتطويها. مجعة: كقولك

  .))صام وأتبعه ستا من شوال
قُلْ ﴿:  أي الطرق، مجع سبيل وتؤنث، قال اهللا تعاىل))وانقطعت السبل((: قوله

 ].١٠٨:يوسف[﴾هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اِهللا
. أَسنت القوم فهم مسِنتون: يقال.  أي أجدبوا))أصاب الناس سنة((: قوله
 .هم سنة إذا أجدبوا، وإذا سافروا يف السنة اليت يف اجلدبوأصابت

سريت : يقال.  أي كشف عنه ما أصابه وأزيل))فإذا مطَرت سرّي عنه((: قوهلا
 .))فلما سري عنه يف الوحي((: ومنه.  وسروته مبعىن-خمففًا-الشيء وسريته 
لناقة ينذر أحدهم هي ا: وقيل.  مجع سائبة))هذا الذي سيب السوائب((: قوله

ال ينتفع ا يف شيء مما ينتفع فيه باإلبل، وال متنع مع ذلك من  ناقيت سائبة فتسرح: فيقول
السائبة الناقة إذا تابعت والدة اإلناث اثنيت عشرة مرة ال تلد فيها : وقيل. ماء وال مرعى

ف، فإذا ولدت وبرها، وال تركب، والحتلب لبنا إال لضي ذكرا سيبوها ال تنحر، وال جيز
بعد ذلك أنثى شق أذا وتركت، حكمها حكم أمها وهي البحرية بنت السائبة، فمنع 

 ].١٠٣:املائدة[﴾ما جعلَ اُهللا ِمن بِحريٍة﴿: اإلسالم ذلك وهو قوله تعاىل
 ))يف أثواب سحول((:  ويف حديث آخر))يف ثالثة أثواب بيض سحولية((: قوله

 وإضافتها، ))األثواب(( بضم السني وفتحها وتنوين ))لسحو((يروى : عن السمر قندي
فمن أضاف فتح السني وأراد املوضع وهو قرية باليمن أضاف األثواب هلا، ومن نون ضم 
السني ووصف بسحول، وسحول مجع سحل وهو الثوب األبيض النقي من قطن، وجيمع 

تاب نسبها إىل سحول القرية  وهو املشهور يف هذا الك))سحولية((سحل أيضا ومن روى 
 .املذكورة

 .اِحلنطة:  السمراء))أرى أن هذين من مسراء الشام((: قوله
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٢٦٨

٢٦٨ 

 

اجلري، وقد خيتلف : نانت واالس)١( استنت جرت))فاستنت شرفًا أو شرفني((: قوله
.  اجلري)٢(وحقيقته ريه،ـأنواعه حبسب األحوال واألماكن فلذلك اختلف يف تفس

 .ارتفع من األرضما : والشرف
استنت الفصال حىت :  أي تعدو عدوا فيه تقامص، ويف املثل))تستن عليه((:وقوله

 .القَرعى
 بالتنوين مصدرا، أي ))سحا(( يروى ))ميني اهللا مألى سحاء الليل والنهار((: قوله

منونا يقال بفتح السني وضمها وكسرها، وإذا كان مصدرا . الصب: تسح سحا، والسح
 فيكون سحاء ))سحاء الليل والنهار(( على الظرف، ويروى ))الليل والنهار((نصب 

 ))الليل والنهار((مرفوعا صفة ملألى فعالء ومل يأت هلا مذكر كهطالء، وخيفض 
ال يغيضها سحاء الليل ((: ضافة، وينصبان على الظرف أيضا كما تقدم، ومن روىإلبا

 على أنه ))سحا(( ونصب ))يغيض((:  قوله على أما فاعالً))ارالليل والنه(( رفع ))والنهار
 و ))اليل(( على أنه فاعل وأضافة إىل ))سحاء((حال أو مفعول من أجله، أو رفع 

 جيوز ))الليل(( منونا على أا فعال وتنصب ))سحا(( فعالء، وفيه جيوز أن يكون ))سحاء((
 .إضافته أيضا
 أي ما يسد اخلَلَّة، وكل ما - بكسر السني ))ا من عيشحىت يصيب ِسداًد((: قوله

. الصدر القصد : - بالفتح -والسداد . أو مال فهو ِسداد سد به خلل يف ر أو قارورة
 .))سددوا وقاربوا((: ومنه قوله
.  أي امتدت وطالت واتسعت))إذا أراد املتصدق أن يتصدق سبغت عليه((: قوله
 .))وأسبغه((: ومنه قوله
. والسفلى السائلة. اليد العليا املنفقة:  قيل))اليد العليا خري من اليد السفلى((: ولهق
 .قاله املتصوفة. اليد السفلى املعطية: وقيل. اليد السفلى املانعة: وقيل

                                     
 

 .ليست باألصل )١(
 .حقيقة: يف األصل )٢(
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احلرام؛ ألنه سحت املال : والسحت.  بسكون احلاء وضمها))فإا سحت((: قوله
 ].٦١:طه[﴾فَيسِحتكُم ِبعذَاٍب﴿ : - تعاىل -قال اهللا . أي يذهبه
 أي طلبت منه أن يفعل غري الذي )) فساورتهفقمت إىل رسول اهللا ((: قوله

رمحه _وقد رأيته مقيدا خبط النمريي أيب عبد اهللا . وأصل املساورة املصاعبة واملعاندة. فعل
 . بالشني املعجمة))فشاورته((_ اهللا

ع اخلروج عن اجلسد املرمي به ومل يتعلق به  أي أسر))سبق الفرثَ والدم((: قوله
 .شيء بل سبقهما قبل أن يتعلقا به

 كاإلبل وغريها حني تسرح )١(املاشية:  السرح))وأغاروا يف سرح الناس((: قوله
على ((:  منه ويف حديث آخر))أغاروا على سرح رسول اهللا ((: وقوله. يف مراعيها

 .))على إبل((:  ويف آخر))ظهر
 . أي أواليه وأتبع بعضه بعضا))إين رجل أَسرد الصوم((: قوله
آخره، مسي :  سرر الشهر وِسرره وِسراره))أصمت من سرر هذا الشهر((: قوله

أصمت ((: ويروى يف بعض الروايات. كذا قال القتيب وغريه. بذلك ألن القمر يستسر فيه
 .هو الوسط:  السرةولذلك قيل يف. الوسط:  والسرة))من سرة هذا الشهر

 . يف الالم))لبيك((وقد تقدم ذكر . أي إسعادا بعد إسعاد))لبيك وسعديك((: قوله
:  وقد قيل)٢( فهي منسوبة إىل السّبت))ورأيتك تلبس النعال السّبتية((: قوله

كل جلد : السّبت: أبو عمرو وقال. السّبت سوق مبوضع معروف تنسب النعال إليه
جلود البقر مدبوغة كانت أو غري : السّبت:  بن أوس النصاريوقال سعيد. مدبوغ
 وعلى هذا كان. سبت سبتا إذا حلق: السّبت اليت ال شعر عليها من قوهلم: وقيل. مدبوغة

:  ومل نسمعه فهو وهم من قائله وقول احلجاج- بفتح السني -ينبغي أن يكون السبتية 
))منه))أروين سبتييت . 

                                     
 

 .املايسة: يف األصل )١(
 .السبب: يف األصل )٢(
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٢٧٠

٢٧٠ 

 

:  وقيل)١(هو موضع على ستة أميال من مكة:  قيل))نا بسِرفحىت إذا ك((: قوله
 قرية جيمع فيها من عمل الفُرع من اجلحفة ))السقيا((و . على سبعة، وتسعة، واثىن عشر

 .حنو من تسعة عشر: على حنو من مخسة عشر ميالً وقيل
سعى يسعى سعاية، :  السعاية اسم من قولك))وقدم علي من ِسعايته((: قوله

 العرب موضوعة على طلب الصدقات وإن كان )٢(والسعاية يف لغة. كالرماية من رمى
أصلها ما ذكر، وهي يف قصة علي على أصلها، أراد تردده يف إمارة اليمن؛ ألن عليا ال 

 .يستعمل على الصدقة وال يصح ذلك يف حقه
: وقيل. منها ضرهو األخ: وقيل. الطَّيلَسان:  الساج والساج))فقام يف ساجة((: قوله

 .))سقفه الساج((: والساج يف غري هذا خشب معروف، ويف احلديث. هو اخلشن منها
 .إما ملسه بيده وإما قبله:  استلم))واستلم الركن((: قوله
أعلى : والسنام. حدبته:  السنام من البعري))فأشعرها يف صفحة سنامها((: قوله

 أي ))وإن سنام اجملد((: يل ظهورها، وقوله أي أعا))وجب أسنمتها((: وقوله. الشيء
 .أعاله، وتسنم الشيء عاله يتسنمه تسنما

 يريد مسجد املكان احلرام ومسجد ))مسجد األقصى(( و ))مسجد احلرام((: قوله
 .املكان األقصى
 معىن هذا النهي أن يزيد الرجل على الرجل يف ))وال يسم على سوم أخيه((: قوله

إذا  سمت الرجل أسومه:  اليت يريد شراءها من اآلخر بعد تراكن املتبايعني، يقالالسلعة
 .طلبت منه بيع سلعته

 . أي بناحية دارهم))إذا نـزلنا بساحة قوم((: قوله
 .عتبة الباب:  اُألسكُفَّة))فلما وضع رجله يف أَسكفة الباب((: قوله

                                     
 

 .مكتة: صليف األ )١(
 .ليست باألصل )٢(



 
 

 

٢٧١

٢٧١ 
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بالسني : الصياح يقال: خب أي علت أصواما، والص))حىت استخبتا((:قوله
اصطحب : من التاء طاء فقالوا والصاد، والصاد أكثر، فإذا بنوا منه افتعل بالصاد أبدلوا

 .طلبا ملقاسية احلرفني يف املخرج
:  اِملسالخ))ما رأيت امرأة أحب إيلَّ أن أكون يف ِمسالخها من سودة((: قوله

 .أي أن أكون مثلها. اِجللْد
 أي كَِرهته ونِقمته، يقال منه سِخطَ يسخط ))سل إليها بشعري فسخطتهفأر((: قوله
 .سخطًا

 أي كُلَّف أن يسعى يف - بضم التاء ))فإن مل يكن له مال استسعي العبد((: قوله
 .بقية مثنه، وقد روي بفتح التاء وله معىن ولكن املشهور الضم

: وقيل. السّتر:  وفتحها بكسر السني- السجف ))فكشف سجف حجرته((: قوله
 .من شرطه أن يكون مشقوق الوسِط

وصفه على احلذف .  أي مجالً ذا سن))اشتروا له سنا فأعطوه إياه((: قوله
 .واإلجياد

 . أي قدموه وذهبوا به))وساقوا ذَود رسول اهللا ((: قوله
ِمي عليه يف مبيل قد أح: وقيل. بالشوك: قيل.  معناه فقأها))وسملَ أعينهم((: قوله

 . بالراء، وهو قريب منه أي فقأها ِمبسمار))مسر((وقد روي . النار
 أي رجع إىل ))إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السماوات واألرض((: قوله

حاله األول إما من حترمي احملرم كما كان؛ ألم كانوا ابتدعوا النسيء فيجعلون حرمة 
 .كان ذلك العام التحرمي يف احملرماحملرم يف صفر وغريه، فاتفق أن 

وإما ألن حجهم كان ذلك العام يف ذي احلجة؛ ألم كانوا حيجون عامني يف ذي 
 احلج يف ذي القعدة وعامني يف ذي احلجة فاتفق يف ذلك العام الذي حج فيه النيب 

 مل وحيتمل أن يريد أنه استدار على هيئة ما كانت استدارته يف ذلك الوقت الذي. احلجة
يكن فيه من خيتلف من اختالفهم مث اختلف الناس بعد هذا، وقد جاء من حيملهم على 

 .واهللا أعلم. مذهب واحد كما كانوا
 .الصراخ:  معناه صرخ، واالستهالل))وال نطق وال استهل((: قوله
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٢٧٢

٢٧٢ 

 

 السجع ألفاظ ترجع إىل روي وال يلزم فيه إقامة ))أسجع كسجع األعراب((: قوله
ا، وإمنا كره رسول اهللا وزن وليست شعر معارضة احلكم، ولو مل يكن يف السجع 
 .معارضة مل يكرهه

 . ومها مبعىن مات))سكن(( ويروى ))فرميناه جبالميد الصخرة حىت سكت((: قوله
وال وعاء هلا وإمنا عىن . الوعاء يكون فيه املاء:  السّقاء))معها ِسقاؤها((: قوله

 . على طلبه إذا احتاجتهبالوعاء صربها عن املاء وقوا
 :قول حسان بن ثابت

ـْرة مستطيـر وهانَ على سراة بين لُـؤيًّ حريٌق بالبوي
:  معىن مستطري))بالبويرة مستطري((: وقوله. ورؤساؤهم: أشرافهم: سراة القوم

 .منتشر
 آدم،  السلَى لألنعام كاملشيمة لبين))أيكم يقوم إىل سلَى جزور بين فالن((: قوله

 .وهي ما يكون فيه الولد يف بطن أمه
الدلو ما كان فيه ماء، وهو : والسجل.  أي مداولة))تكون احلرب ِسجاالً((: قوله

 بالسّجال يتفاخرون بالقوة على النـزع، مث كثر )١(مذكر، وكانوا إذا تساجلوا أي استقوا
 ))ِسجاالً((: فقوله. م دالءحىت صارت املساجلة املفاخرة يف كالمهم وإن مل يكن ثَ ذلك

: أي مرة لنا وأخرى له من املساجلة، أي يأخذ هذا بدلوه مرة وهذا بدلوه مرة، ومنه قوله
 .))فنـزعنا منه سجالً أو سجلني((

شجر الطلَّح مجع :  هي واحدة السمر، والسمر))أين أصحاب السمرة((: قوله
 .غريه من العضاهشجر : وقيل. املوز: الطلح: ويقال. طلْحة

 . مجع سابق، أي من تقدم أمام اجليش))خرج سباق أصحابه((: قوله
 بنا يف السهل، كأحزن إذا أخذ يف احلَزن وهو )٢( أي أخذ))إال أسهل بنا((: قوله

 .ضد السهل، وكالمها يف األرض ولكنه استعاره هنا لغري األرض
                                     

 

 .اشتقوا: يف األصل )١(
 .أخذن: يف األصل )٢(



 
 

 

٢٧٣

٢٧٣ 
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: ومنه. وسحب يسحب سحبا إذا جر معناه جروا، ))مث سِحبوا إىل القليب((: قوله
، )٢(إن السحاب مسي بذلك الجنراره:  أي جيرها، وقيل)))١(من سحبها بقروا((

 . عليه)٣(أدللت: وتسحبت عليه
أسجح يسجح إسجاحا : ارفق وسهل، يقال منه:  أي)))٤(ملكت فأسِجح((: قوله

ِجحسجح، وس٥(فهو م(احجس )٦(. 
 . هي املَزادة تكون من جلدين))قين عامر بسِطيحةوحل((: قوله
 بكسر السني وفتحها وسكون الالم، وهو الصلح ضد ))أخذهم سلًما((: قوله

الذي : ال مانع هلم، والسلَم احلرب، ويروى بفتح السني والالم، ومعناه تسلمهم أُسارى
 .يسلمه الرجل ال ينازع فيه

:  كثريا مشبعا؛ ألن السندرة مكيال كبري، أي أي كيالً))كَيل السندرة((: قوله
 .أجزم مبثل فعلهم وأزيدهم، وقيل إن السندرة العجلَة أي أعجل عليهم

 يرويان مرفوعني ومنصوبني فمن رفع فعلى ))عليك السمع والطاعة((: قوله
 .الزم السمع والطاعة: االبتداء واخلرب،ومن نصب فعلى اإلغراء كأنه قال

 . يعين ساحله))إىل سيف البحر((: قوله
 السّبط واحد األسباط، واألسباط لبين ))على ِسبط من بين إسرائيل((: قوله

 رضي اهللا -إسحاق كالقبائل لبين يعقوب وعلى هذا يكون قولنا يف احلسن واحلسني 

                                     
 

يسحبك ((): ٢٥٤٥ رقم ١٩٧٢_ ٤/١٩٧١(ويف صحيح مسلم . يفروا: يف األصل )١(
 .رضي اهللا عنها_  قاله احلجاج ألمساء بنت أيب بكر ))بقرونك

 .واملثبت موافق للمعىن.ينتهي ال حبرار: يف األصل )٢(
 ). سحب(وانظر من اللسان . أذللت: صليف األ )٣(
 ).١٨٠٦ رقم ١٤٣٣_ ٣/١٤٣٢(واملثبت من صحيح مسلم . فأسجج: يف األصل) ٤(
 .و: زاد باألصل) ٥(
 ).سجح(والتصويب من اللسان . كانت يف األصل مجيعها جبمني )٦(
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٢٧٤

٢٧٤ 

 

 باسم ما هو من سببه أو يئول إليه أي )١( من نسبة الشيء ِسبطا رسول اهللا -عنهما 
 .األبناء: االبن، واألسباط:  منهما سبطان، وقد ذهب بعض املتأخرين إىل أن السبطينشأ

هذه اآلراب منه :  أي)) يف سواد وينظر يف سواد)٢(يطأ يف سواد ويربك((: قوله
 .كلها سود وفيه تسمية الشيء باسم ما جياوره

 . واحدسقى وأسقى مبعىن:  يقال))فأخرجت هلم هذا القَدح فأسقيتهم فيه((: قوله
 . أي ذهبت قوائمها يف األرض، وساخ اجلُرف إذا ادم))فساخت فرسه((: قوله
. وهي لفظة فارسية: قيل:  سورا أي طعاما))إن جابًرا صنع لكم سوًرا((: قوله

: وأكثر ما رأيتها دون مهز، وقد مهزت، فأما املهموز فعريب كقوله. حبشية: وقالوا
 .البقية: أسأر يسئر إسآرا أي أبقى، والسؤر: بقية، يقال أي )) سؤًراافأكلوا وتركو((

بالكبد : وقيل. أي جبملة ما يف بطنها )))٣(وأمر بسواد البطن أن يشوى((: قوله
 أي شخصه، ))فرأى سواد إنسان((: خاصة وهو حمتمل، فالسواد يكون الشخص ومنه

 .ويكون اجلمع معظم الشيء
 صفة ))سرياء(( ويكون ))حلة((اإلضافة وبتنوين  على ))رأى حلَة ِسيراء((: قوله

: والسرياء. كناقة عشراء، والذي يظهر أن اإلضافة الوجه؛ ألن ِفعالء مل يسمع إال نادرا
ثوب فيه خطوط من حرير : وقيل السرياء. الوشي احلرير: وقيل. وقيل الذهب. احلرير

 .ممتدة كالسيور
 .ما رق من الدّيباج:  السندس))بعث إىل عمر جببة سندس((: قوله
. كالصفَة تكون يف البيت أو إزاره:  السهوة))وقد سترت سهوة يل بِقرام((: قوله

والسهوة عن أهل اليمن بيت صغري متكامن يف . السهوة كالرف جيعل فيه املتاع: وقيل
ن متاع البيت ما ينضد م: والسهوة عند غريهم. األرض وسمكه مرتفع كاخلزانة للمتاع

 .بعضه على بعض كالنمارق والوسائد وشبهها
                                     

 

 .النيب: يف األصل )١(
 ).١٩٦٧ رقم ٣/١٥٥٧(واملثبت من صحيح مسلم . يترك: يف األصل )٢(
 ).٢٠٥٦ رقم ١٦٢٧_ ٣/١٦٢٦(واملثبت من صحيح مسلم . يسوى: يف األصل )٣(



 
 

 

٢٧٥

٢٧٥ 
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 بالتربج، أي هن رفعن )١( أي مرتفعة يصفهن))رءوسهن كأسنمة البخت((: قوله
 .إبل معروفة عظام األسنمة: رءوسهن لينظر إليهن، والبخت

 أي املوت والسام اسم للموت، والسام أيضا يف غري هذا ))السام عليكم((: قوله
 .الذهب
 . السّر- بكسر السني -السّواد  )) ِسوادي)٢(وأن تستمع((: ولهق

 ذرور - بفتح السني - أي جعل يف أنفه السعوط، والسعوط ))واستعط((: قوله
 .جيعل يف األنف وحده وهو يهيج العطاس

وأصله . الطرق واحدا سكة:  السّكك)))٣(انظري أي السكك شئت((: قوله
: ومن كالمهم. ت الطرق بذلك ألا تصطف بيوا كالنخلصف النخل املمتد، ومسي

 . أي خنل قد لقح ومهرة كثر نتاجها )٤())ِسكَّة مأبورة، ومهرة مأمورة((
 هو اسم ألرض معروفة، والسالسل فيما ))بعثه على جيش ذات سالسل((: قوله

 .رمل ينعقد بعضه على بعض ويتعاد: ذكر القاسم بن سالم
 هذا يروى بسكون الباء ))يوم السبع يوم ال راعي هلا غرييمن هلا ((: قوهلا

فأنا راعيها يف ذلك اليوم، على  )٥((...)وبضمها، واملعىن من هلا يوم يأتيها السبع فأعوى 
]. ٣:املائدة[﴾وما أَكَلَ السبع﴿الضم يف الباء ويتجه أيضا على سكوا فقد قرأ احلسن 

سبع :  الباء خاصة فقد يريد بالسبع املصدر من قولكوأما على سكون. بسكون الباء
أَسبع القوم إذا أكل ماشيتهم السبع، وأسبعوا : ويقال. الذئب احليوانَ يسبعه إذا افترسه

: وأسبع الشيَء. املهمل: واملُسبع. تركوها ملا تشاء: أمواهلم أغفلوها وأمهلوها، وكالمهم
                                     

 

 .تصفهن: يف األصل )١(
 ).٢١٦٩ رقم ٤/١٧٠٨(واملثبت من صحيح مسلم . نسمع: يف األصل )٢(
 .واملثبت من صحيح مسلم. شيب: يف األصل )٣(
يد بن هبرية عن عن سو) ٣/٤٦٨( أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده هذا روي عن النيب  )٤(

 .))خري مال املرء له مهرة مأمورة، أو سكة مأبورة((:  قالالنيب 
 .كلمة مل أستطيع قراءا يف األصل )٥(
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٢٧٦

٢٧٦ 

 

فيكون السبع مصدر من هذا على غري . ع ابنه إذا دفعه للظئروأسب.  السبع)١(أطعمه 
 إن السبع : وقد قيل]. ١٧:نوح[﴾واُهللا أَنبتكُم من اَألرِض نباًتا﴿:  تعاىلالصدر كقوله

وحدثين أبو .  وال يستقيم هلذا عندي معىن)٢(]احملشر[ موضع عند -بالضم والسكون-
ثنا ابن أيب إحدى :  قاال- رمحها اهللا -مد بن فليح حممد بن عبيد اهللا احلجري وأبو حم

ثنا أبو العاص حكم بن حممد اجلذامي، مسعت أبا : ثنا أبو علي الغساين، قال: عشرة قال
الطيب بن غلبون، مسعت إمساعيل بن إسحاق القاضي، مسعت علي ابن املديين، مسعت 

يه ليس بالذي يفترس وإمنا يوم إن السبع املذكور ف: معمر بن املثىن يقول يف هذا احلديث
. عيد كان هلم يشتغلون فيه مبأكلهم ولعبهم فيجيء األسد أو الذئب فيأخذ غنمهم: السبع

إمنا هو يوم السيع بالياء باثنتني : وقال قوم. وقد رد معىن هذا بعض املتأخرين مبا ال يرد به
ومنه . لته، وساع يسوع سوعاأَسعت املال أي أمه:  أي يوم اإلضاعة واإلمهال يقول-

 .ضائع سائع، ورجل ِمضياع ِمسياع،ومِضيع مِسيع تذهب غنمه يف املرعى: قوهلم
املطاولة واملعاندة، ساور يساور : واملساورة.  أي تطاولت))فتساورت له((: قوله
 .مساورة

مجعها  هي الشقة من احلرير األبيض و))جاءين بك امللك يف سرقَة من حرير((: قوله
رفغري ملا غريت: وقيل. قس هرإنه فارسي وهي س. 

 هلن سربا أي طريقًا، يقال )٣( أي يتركهن يدخلن فيجعل))يسرهبن إيلَّ((: قوله
 .بسكون الراء وفتحها

وقد . الوثبة والسطوة، والسورة السكْر:  السورة))ما عدا سورة من ِحدة((: قوهلا
من ذلك سريعة فإنه على  واألوبة. اختالط كاختالط السكرانيغلب على احلد فيخرج 

 .))املؤمن سريع الغضب سريع األوبة((: جرية الطباع واإلميان من قوله
                                     

 

 .و: زاد باألصل )١(
لكن ) سبع(واملثبت موافق ملا نقله ابن األثري عن ابن األعرايب يف النهاية . اجملشر: يف األصل )٢(

 .الباء فقطاملنقول عن ابن األعرايب بسكون 
 .فتعجل: يف األصل )٣(



 
 

 

٢٧٧

٢٧٧ 
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 وهو الرئة وإمنا - بضم السني وفتحها ))قبضه اهللا بني سحري وحنري((: قوله
 )١((...) انضرب أكباد اإلبل أي م: املقصود ما يواري ذلك للعضو من جسدها كقوله

أكبادها، فسمت ذلك العضو سحرا جماز، ومن فتح السني قد يفتح احلاء لكوا حرف 
حلق كنهر، وجيمع سحر على سحور كفلس وفُلوس وجيمع سحر وسحر على أسحار، 

 .قد انتفخ سحره: كربد وأبراد، وجبل وأجبال، ويقال للجبان
ال أخافه وال أسأمه وال  : )٢(الل تقولاملَ:  السآمة))وال خمافة وال سآمة((: قوله
 .يسأمين

:  أي سيدا رفيعاً، ومجعه أسرياء، وسراة القوم))فنكحت بعده رجالً سريا((: قوله
 .الرئاسة: والسرو. له من لفظه رؤساؤهم، وال واحد

 أي ضعفه وهزاله، وكذلك )) جوع)٣(وما وجدت على كبدي سخفة((: قوله
وقد قال بعض املتأخرين إنه قيده يف هذا . ضمت السني فهو فساد العقل فإذا )٤(السخف

 فاجلوع إذا تواىل من )٥(احلديث بالضم والفتح،وعهدته عليه وال أعرفه وإن كان له وجيه
 .املرء راح بال عقل

 .سِهر يسهر سهرا: عدم النوم، يقال:  السهر))باحلمى والسهر((: قوله
الرجالن يسب كل واحد :  املتسابان))ابان ما قاال فعلى البادئ منهمااملتس((: قوله
 ))فعلى البادئ((:  مبعىن الذي، واخلرب قوله))ما(( يكون ))ما قاال((: وقوله. منهما اآلخر

 خرب مبتدأ مقدر من معىن الكالم أي ))فعلى البادئ(( ظرفًا ويكون ))ما((وجيوز أن يكون 
 . أو شبههاإلمث على البادئ أو الدرك

                                     
 

 .يتضمن: كلمة غري مقرءوة، لعل مكاا )١(
 .يقول: يف األصل )٢(
 ).٢٤٧٣ رقم ١٩٢٢ _ ٤/١٩١٩(واملثبت من صحيح مسلم . سحفة: يف األصل )٣(
 .السحف: يف األصل )٤(
 .وجبة: يف األصل )٥(
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٢٧٨

٢٧٨ 

 

 أي قومناها يف كبود الِقياس يقصد ))حىت سددناها بعضنا يف وجوه بعض((: قوله
 .بعضنا بعضا
 بالرفع والنصب فيهما، فالرفع على خرب مبتدأ ))يا حنظلة ساعة وساعة((: قوله

 .مقدر أي هذه ساعة وهذه ساعة، والنصب على تقدير الفعل أي اذكر ساعة ومجم ساعة
عاله، أي : وقيل.  أي تسلقت ولبثت عليه))رت جدار حائط أيب قتادةتسو((: قوله

سار : ويقال]. ٢١:ص[﴾ِإذْ تسوروا الِْمحراب﴿:  تعاىلحصل على سوره، ومنه قوله
 .يسور سؤورا إذا وثب

وأسقط يف الكالم :  أي جاءوا به يف سقَط من العبارة))حىت أسقطوا هلا به((: قوله
 .أخطأ: واحلساب
ثُم ﴿:  يعين سبع سنني مجِدبة وذلك قوله تعاىل))اللهم سبًعا كسبع يوسف((: قوله

 .يعين السنني]. ٤٨:يوسف[﴾يأِْتي ِمن بعِد ذَِلك سبٌع ِشداٌد
 . أي ذوي أسنام فحذف املضاف يعين شيوخهم))وأرى أسنان القوم((: قوله
 بفتح امليم ورفعها فمن فتح جعله ))م أعانين عليه فأسل-  -إال أن اهللا ((: قوله

لَما، أي أَسا أي أسلم أنا منه، من السالمة، : فعالً ماضيآمن، ومن رفع جعله فعالً مضارع
 بالفتح ))أعانين عليه حىت أسلم(( ويف احلديث اآلخر ))فاستسلم((وقد روي يف غريه 

وقد قيل ذلك يف . عىن الفاءوالرفع أيضا، والرفع فيه على أن يكون مضارعا وتكون حىت مب
 ].٢١٤:البقرة[﴾وزلِْزلُوا حتى يقُولَ الرسولُ﴿: قوله تعاىل
 أما سيحان فنهر بالشام وبعضهم يقول ))سيحان وجيحان والنيل والفرات((: قوله

: ويقال. وسيحون ر باهلند، وساحني ر بالبصرة،وسيح ماء لبين حسان))سيحون((: فيه
وجيحان ر . جرى، والسيح أيضا املاء اجلاري، وكل هذه منه: ء يسيح سيحاًساح املا

 .والفرات ذكر يف الفاء، والنيل يف النون. جيحون: مدينة بلخ من خرسان ويقال
 الضعيفتني، والغالب على )١( أي ذو الساقني الدقيقتني))ذو السويقتني((: قوله

 .احلبشة دقة السوق
                                     

 

 ).سوق(والساق مؤنثة كما يف النهاية . الدقيقني: يف األصل )١(



 
 

 

٢٧٩

٢٧٩ 
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:  قيل)) الغالم فعسى أن ال يدركه اهلَرم حىت تقوم الساعةإن يعش هذا((: قوله
حيتمل أن يريد ساعة أولئك احلاضرين، أي ساعة آخرهم موتا، ويعين بالساعة زمان 

قامت ((: موم، وأوقع على آخره امسه وهذا جائز يف كالم العرب ويف احلديث اآلخر
 . وهو مما يبني ما ذكر، واهللا أعلم))عليكم ساعتكم

ِصغر األذنني وقد : الصغري األذنني، والسكَك:  اَألسك))فمر ِبجدي أَسك((: ولهق
كل سكَّاء : األسك من احليوان ما ال أذن له، ومن كالمهم: ويقال. يراد به الصمم

 .تبيض، وكل شرفاء تلد
 اهللا شهره  أي من عمل عمالً ليسِمع به الناس ال لوجه))من مسع مسع اهللا به((: قوله

 أي أظهر سريرته، ومن ))من راءى راءى اهللا به((: اهللا عنده الناس بالرياء، وكذلك قوله
 جزاء لفعله وخرج ))راءى(( و ))مسع((أسر سريره ألبسه اهللا رداءها، وقد يكون معىن 

 .اجلزاء بلفظ الفعل للمطابقة
. عالمة: قيل.  بفتح السني وضمها))أرى يف وجِهك سفْعة من غضب((: قوله

محرة خيالطها : وقد قيل يف السفعة. والسفْع يف اللغة حرق النار أي السواد الذي يكون منه
 .اجلذب، وما تقدم وهو أثر احلرق: والسفْع يف اللغة. صفرة أيضا: وقالوا. سواد

: سار ليالً، يقال منه:  سري))كيف صنعتما ليلة سريت مع رسول اهللا ((: قوله
 .ى مبعىن واحدسرى واستر



    املفِصح املفِهم واملوضح املُلهم ِلمعاين صِحيح مسلِم                                                 
 

 

٢١٤

٢١٤ 

 

 حرف الشني
 بضم الشني وشد القاف - الشقة ))وفد عبد القيس يأتيك من شقَّة بعيدة((: قوله

 أي ))وهو علي شاق((: وقوله.  السفر البعيد الذي فيه مشقة، ورمبا كسرت شينه-
 .صعب متعب، شق عليه األمر فهو شاق إذا صعب

: َء يشعبه شعبا أي خصلة، شعب الشي))اإلميان بضع وسبعون شعبة((: قوله 
 أي على ))مات على شعبة من النفاق((: وقوله. فَرقَة، وكذلك مجعه فهو من األضداد
 .حال فرقة أو على طريقة من النفاق

 بالسني املهملة أي ))سرف((ويروى . عال  أي ذات قدر))نهبة ذات شرف((: قوله
 .إسراف يف كرب القدر

 مها مبعىن واحد أي املنفردة، وهذا كالم تريد به ))ذَّةال يدع شاذَّة وال فا((: قوله
العرب املبالغة أي ال يدع شيئًا، وعلى هذا قد يراد به إذن صفة االنفراد يف عدم النظري أو 

: ند البعري يِند:  أي شاردة من قوهلم))وال نادَّة((: االنفراد املكاين جمرد، وقد وقع لبعضهم
 .عىن، واألول أبنيوينقدح عليه امل. شرد

 . بقاف ودال مهملة، وفسره باجلماعة وهو تصحيف))قادة((ووقع لبعضهم 
كل كساء يشتمل به، واشترط :  الشملة))إن الشَّملة لتلتهب عليه ناًرا((: قوله

 .بعضهم أن يكون أهدب
 املشاقص مجع ِمشقص وهو السهم العريض غري ))فأخذ مشاقص فقطع هبا((: قوله
 ))أيت برجل قتل نفسه مبشاقص((: وقوله. مشِقص ومشقاص: ويقال. وقيل ضده. الطويل
 .))يقصر مبشقص((: وقوله. منه

شخب : وأصل ذلك للنب يقال منه.  يراد أي سال دمها كثريا))شخبت((: قوله
ومن . بضم الشني ما يسيل من اللنب حني حيلب_يشخب ويشخب شخبا، والشخب 

 .يضرب مثالً للرجل يصيب وخيطئ. ب يف اإلناء وشخب يف األرضشخ: أمثاهلم
 صبت فيه ومازجته ممازجة الشراب وخمالطته، ومن ))فأي قلب أُشِرهبا((: قوله
 .أشربت نفسي كذا أي ألقي يف نفسي: كالمهم

النصف، واملعىن أنه قسم احلُسن :  الشطْر))فإذا هو قد أعطي شطْر احلُسن((: قوله
 .ينه وبني مجيع اخللق فأعطي نصفهب
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 . أي شق ووسّع ورحب))فشِرح صدري((: قوله
 بفتح الشني املعجمة ونون مضمومة بعدها مهزة ))كأنه من رجال شنوءة((: قوله

 شنوءة، وأزد عمان )١(أزد: هم أزد شنوءة، واألزد قبائل فلذلك نسبوا إىل األماكن، فقالوا
 . وزاد اخلشين الصاد-بالسني- وأسد -بالزاي-أزد :  ويقال.وأزد عمان وأزد السراة

: شغفين.  بالغني املعجمة وبالعني املهملة))قد شغفين رأي من رأي اخلوارج((: قوله
حجاب القلب وهذا كناية عن احلب الشديد الالزم، ومنه : والشغاف. بلغ شغاف قليب

 ].٣٠:يوسف[﴾شغفَها حبا﴿:  تعاىلقوله
 فيحتمل أن يكون بلغ شعفَةَ قليب أي أعاله ومتعلقه - بالعني ))عفينش((وأما 
 .وأمرضه أيضا  احلب أي أحرقه)٣ ( رأس اجلبل، وشعفه)٢ (والشعفَة

قَد شغفَها ﴿وقرأ احلسن . )٤ (وقد شِعف بكذا إذا أحبه فهو مشغوف
 يروى )) قد تشغفت بالناسما هذه الفتيا اليت((: بعني مهملة، وقوله]. ٣٠:يوسف[﴾حبا

 وفيه تصاحيف، والوجه ))تشعثت(( و ))تشغبت((بالعني والغني ومعنامها مما ذكر ويروى 
 .ما ابتدئ به
 . أي طلبنا الشفاعة ممن يدل عليه)) على ربنا)٥ (لو استشفعنا((: قوله
نصف ((:  الشطر هنا النصف وقد جاء يف حديث آخر))شطر أهل اجلنة((: قوله
 .))نةأهل اجل

 أي نصفه؛ ألن اإلميان تطهري الباطن من الكفر، ))الطهور شطر اإلميان((: وقوله
الطهور يكفر ما قبله من الذنوب إذا اقترن : وقيل. والطهور تطهري الظاهر من النجس

 .باإلميان، واإلميان يكفر ما قلبه من الذنوب دون مقترن به

                                     
 

 .أراد: يف األصل )١(
 ).شعف(بالسني املهملة، واملثبت من اللسان : يف األصل )٢(
 .سعفة: يف األصل )٣(
 ).شعف(واملثبت من اللسان . مشغوف: صليف األ )٤(
 ).١٩٣ رقم ١٨١_ ١/١٨٠(واملثبت من صحيح مسلم . تشعفنا: يف األصل )٥(
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أي قصده وناحيته، ].١٥٥، ١٤٤:البقرة[﴾شطْر الْمسِجِد الْحراِم﴿:  تعاىلوقوله
ال ((و ]. ١٤٣:البقرة[﴾وما كَانَ اُهللا ِليِضيع ِإميانكُم﴿: الصالة إميان لقوله تعاىل: وقيل

 . فالطهور شطرها، وهي إميان))صالة بال طهور
 . أي أدخل عليهم مشقة))لوال أن أشق على أميت((: قوله
نظف وينقي، شاص يشوص شوصا، وقال  أي ي))يشوص فاه بالسواك((: قوله

 .وعلى هذا كثري من أرباب الشأن، واملراد غري خفي. يستاك عرضا: احلريب
:  وقوله يف القمر))اضطجع على ِشقه((:  وقوله))انصرفت إليه من ِشقي((: قوله

 فيكون مما )١ ( يروى بكسر الشني))من صائر الباب ِشق الباب((:  وقوله))كِشق جفنة((
 أي جانبه، وبفتحها فيكون الفرجة اليت بني ))فجِحش شقه األمين((:  ومنه)٢ (متقد

. اجلانب: - بكسر الشني))بدأ بِشق رأسه األمين((: ومنه قوله. اللوحني والفتح أكثر
 . أي بنصفها))واتقوا النار ولو بِشق مترة((: وقوله

حدة شعبة، واملراد بني  أي نواحيها والوا))إذا جلس بني شعِبها األربع((: قوله
 .بني رجليها وشفْريها: وقيل. يديها ورجليها
: أحلقت به ما يصريه زوجا، والشفع:  شفعت الفرد))أن يشفع األذان((: وقوله

 .الفرد: والوتر. الزوج
 الصعاب اليت ال تنقاد، ومشس مجع الشمِس ))كأهنا أذناب خيل شمس((: قوله

ن يشمس شموسا إذا منع الفرس ظهره، وأبدى الرجلُ شمس الفرس واإلنسا: ويقال
 .عداوته، فكل واحد منهما شموس وبه ِشماس

.  مجع هيشة وهي اجلماعة قاله األصمعي))وإياكم وهيشات األسواق((: قوله
هاش القوم يهيشون، وهوشوا يهوّشون إذا حتركوا : يقال. واهليشة أيضا مثل اهلَوشة

إياكم ومجاعات األسواق املختلطة، أي : فيكون على الوجه األول. هاجواواختلطوا و

                                     
 

 .السني: يف األصل )١(
 .يقدم: يف األصل )٢(
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احذروا االختالط وعدم الرتبة يف الصالة كما يفعل يف : وعلى اآلخر. احذروا أن يلوين
 .األسواق

 أي طلبناه، واألودية مجع واٍد، وهو كل ))فالتمسناه يف األودية والشّعاب((: قوله
والشّعاب مجع شٍِعب وهو الطريق يف . ان فيه ماء أو مل يكنموضع يصلح جري املاء فيه ك

 .))انتهت على الشّعب(( ويف املناسك ))لسلكت ِشعب األنصار((: اجلبل، ومنه قوله
أشخص يشخص : يقال منه.  معناه مل يرفع رأسه))مل يشخص رأسه((: قوله
 .إشخاصا

 أي ملتفًّا به، ))توشًحا بهم((:  ويف آخر))صلى يف ثوب واحد مشتمالً به((: قوله
 .))ملتحفًا((: وقد ذكر يف آخر

: االختناق بالريق وشبهه، يقال منه:  الشرق))وخينقوهنا إىل شرق املوتى((: قوله
 منه وأراد أم يؤخرون الصالة حىت يكون ))فشِرق بذلك((: وقوله. شِرق يشرق شرقًا

 .الوقت الذي يصلي فيه كآخر عمر امليت
جذوة : ما اشتعلت فيه النار ويقال له:  الشهاب))جاء ِبشهاب من نار((: قوله
 . شهاب النار والكوكب)١ ( ليفرق بني))من نار((: وقبس، وقوله
شاورته شورى :  الشورى مصدر، يقال))اخلالفة شورى بني هؤالء الستة((: قوله

كذلك استشرته أستشريه ومشورة ومشورة أي طلبت منه أن يشري علي مبا أفعل، و
 .استشارة، وهي من شار يشور ال من أشار يشري

 .أشكى يشكي:  أي مل يقبل شكايتنا وال عذرنا هبا، يقال))فلم يشكنا((: قوله
 .الِفرق:  أي الفرقتني، والشّيع))أن تقول يف هاتني الشّيعتني((: قوله
ملخاطبة بغري واسطة كأن كل واحد ا:  املشافهة)) حىت تشافهين به)٢(ألتيتها((: قوله

شافهه يشافهه مشافهة وِشفَاها، والشفَة : منهما تلقى اخلطاب من شفيت صاحبه، يقال منه
 .ِشفاه يف اجلمع: أصلها شفهة بدليل ظهورها يف قوهلم

                                     
 

 .من: يف األصل )١(
 ).٧٤٦ رقم ٥١٤_ ١/٥١٢(واملثبت من صحيح مسلم . ال تبنها: يف األصل )٢(
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طعام مشفوه وماء :  يريد كثري اآلكلني، يقال))فإن كان الطعام مشفوًها((: وقوله
وقد يكون . وبئر شفيهة كثرية الوراد. نه قد اجتمعت له شفاه كثريةمشفوه كذلك، كأ

 .مشفوه مبعىن جمبوب أيضا
 أي ربطها، ويكون الشناق اخليط الذي تربط به وتعلق، ))فأطلق ِشناقها((: قوله

 اخليط، وشنقْت البعري: أشنقت القربة أُشنقها إشناقًا، والشّناق: وهذا األوىل بالشناق يقول
 أي كفها بالزمام وعطف ))فشنق القصواء((: أَشنقه شنقًا إذا كففته بزمامه، ومنه قوله

 .أشنقت البعري يف لغة، وأشنق البعري إذا رفع رأسه: رأسها، ويقال
 الشن والشنة أيضا الِقربة ))كأهنا يف شنَّة((:  وقوله))فقام إىل شنًّ معلقة((: قوله
 ))إىل شنًّ معلقة((: وقوله. مع شن على ِشنان، وقد تكون الشنة القربة اليابسةاخللقة، وجي

 فأنث والشن مذكر، ذهب إىل معىن القربة والشنة، والعرب تفعل هذا كثريا قال اهللا 
فأنث الضمري ]. ١١:املؤمنون[﴾الَِّذين يِرثُونَ الِْفردوس هم ِفيها خاِلدونَ﴿: -تعاىل-

 .اجلنةعلى 
 ومنه )١(الِقربة اخللقة أيضا وجيمع على أشجاب:  الشجب))فقام إىل شجب((: قوله

 .)) املاء يف أشجابيربد لرسول اهللا ((: قوله
املوضع الذي يشرب منه أو يتوضأ :  املَشرعة والشريعة))فانتهينا إىل مشرعة((: قوله

: وقالوا.  إذا تناول املاء للشرب، وقد يكون لغريهشرع يشرع: منه يف جانب النهر، يقال
.  بضم التاء وقد يروى بفتحها))أال تشرع((: ويف هذا. شرع إذا شرب بغري آلة الشرب

:  أال جتعل مركوبك يشرع، وكذلك أشرعت))أال تشرع(( وإمنا معىن ))فأشرعت((: وفيه
 يسمع شرعت -ا جعلت مركويب يشرع؛ ألنه مل يسمع يف هذا أشرعت الزما، وإمن

ومل .  أي أدخل الوضوء يف العضو))حىت أَشرع يف العضد((: فيكون منقوالً باهلمزة، وقوله
: يسمع أشرعت من هذا، وإمنا سمع أشرعت الباب إىل الطريق وأشرعت الرمح ِقبله

 .سددته
                                     

 

جيمع على شجب ): شجب(ويف النهاية . ملا أثبت ما بعدهويشهد . الشجاب: يف األصل )١(
 .وأَشجاب
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 احلبل الطويل، وبئر شطُون إذا كانت:  والشطَن))فرس مربوط بشطَنني((: قوله
 :ووصف عريب فرسا فقال. وشطَنت الفرس أشطُنه إذا قيدته بالشطن. بعيدة القعر

 كأنه شيطان يف أشطان
إن الشيطان مأخوذ من شطَن إذا بعد؛ لبعده من الرمحة، فيكون وزنه فيعاالً، : وقيل

 .أخذ من شاط يشيط إذا احترق، فيكون وزنه فعالن على هذا الوجه اآلخر: وقيل
طلعت، :  أي تضيء، شرقَت الشمس تشرق شروقًا)) تشرق الشمسحىت((: قوله

 .أضاءت: وأشرقت إشراقًا
شق بصر امليت إذا نظر نظرا ال يرتد طرفه إليه، :  يقال))وقد شق بصره((: قوله
 .))إن الروح إذا قبض تبعه البصر((: ويف احلديث
 . أي ثقل عليهم))إن الناس شق عليهم((: وقوله
ما يلي اجلسد من الثياب، :  أي اجعلن هلا شعارا، والشّعار))شِعرهنا إياهأَ((: قوله
 . أي هم أقرب الناس من غريهم))األنصار ِشعار والناس دِثار((: ومنه قوله
 .ما ارتفع من األرض:  الشرف))فاستنَّت شرفًا أو شرفني((: قوله
كل : وقيل. احلية الذكر:  الشجاع))إال حتول يوم القيامة شجاًعا أقرع((: قوله

. حية شجاع، يقال بضم الشني وكسرها، وجيمع على شجعان بضم الشني وكسرها أيضا
ووصفه بأقرع إشعارا بكرب سنه وهو أشد العداوة، فقد زعم من له نظر يف هذا أنه إذا 

 .كرب سنه احنسر اجللد عن رأسه وبقي العظم ال جلد عليه
 .اجلاد: واملُشيح. ابر أي جد وث))فأعرض وأشاح((: قوله
شِرك يشرك ِشركة : االسم من قوهلم:  الشرك))من أعتق ِشركًا له يف عبد((: قوله

 .وِشركًا، ولكنه واقع يف هذا احلديث على النصيب مبجاربة ما
 حيتمل أن يعود ))عليه(( أي غري متعب، والضمري يف ))غري مشقوق عليه((: قوله

 .د على العبد وهو أوىل بهعلى السيد وحيتمل أن يعو
 والشقْص والشِقيص ))شِقيًصا(( ويروى ))من أعتق ِشقًْصا له((: ويف حديث آخر

الشيء قليالً كان  كالنصف، والنصف أعين يف الوزن ال يف املقدار؛ ألن الشقص اجلزء من
: ك يقاليل، والوجه ما بدأت به، والشقيص أيضا الشريلأو كثريا، وقد قصره قوم على الق
 .فالن شقيصي يف كذا أي شريكي



    املفِصح املفِهم واملوضح املُلهم ِلمعاين صِحيح مسلِم                                                 
 

 

٢٢٠

٢٢٠ 

 

 )٢()هبناٍء( له واستشراف أي )١ ( أي بتعرض))ومن أخذه بإشراف نفس((: قوله
 .ألخذه وانتصاف

احلرص، وقد شره الرجل يشره :   الشره))ومن أخذه عن مسألة وشره((: قوله
ة والنشاط لألمر، وخيرج املعىن عليه اِجلد:  والشّره))عن شرَّه((شرها فهو شِرةٌ، وقد روي 

 .وأحسبه تصحيفًا
 . أي خالطوهم هبا ومدوها إليهم))وشجرهم الناس بالرماح((: قوله
 أي اختلفنا فيه من أمرها ))وأما الذي شجر بيين وبينهم من هذه األموال((: وقوله
 .ودار بيننا
ن بعده وهي  هي يوم األضحى ويوما))أيام التشريق أيام أكل وشرب((: قوله

وقيل أيام التشريق؛ ألن حلوم األضاحي تشرق فيها أي تقطع . األيام املعدودات أيضا
مسيت بذلك ألن الصالة يف يوم العيد حني تشرق الشمس مث : وقيل. وتنصب للشمس

 .أحلق اليومان اللذان بعده به مبجاورما له، والعرب تسمي الشيء باسم جماوره
 املراد بالشأو ها هنا الطلق، وأصل الشأو الغاية، واية ))شأًواأرفع فرسي ((: قوله

 .الطلق غاية فسماه بنهايته
 . خشبة يلقى عليها الثياب)٣( املِشجب))وإن ثيايب لعلى اِملشجب((: قوله
ما جعله : الشعائر]. ١٥٨:البقرة[﴾ِإنَّ الصَّفَا والْمروةَ ِمن شعاِئِر اِهللا﴿:  تعاىلقوله

إعالمها، وهو :  علما على طاعته وأشعر به، واحدا شعري وإشعار البدن-عاىلت-اهللا 
 .إدماؤها عند بعض الناس، وتقليدها عند بعض

بد من املتعبدات وهو املَعلَم أي املكان املُتع:  املَشعر))حىت أتى املَشعر احلرام((: قوله
زدالفه، أو الزدالف الناس فيه،  أيضا، مسي مزدلفة ال))مجع((: املزدلفة، ويقال له

 .االقتراب، ومسي مجعا الجتماع العشائر فيه: واالزدالف
                                     

 

 .يتعرض: يف األصل )١(
 .كذا باألصل )٢(
 .الشجب: يف األصل )٣(



 
 

 

٢٢١
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 هو أن يزوج الرجل ابنته لرجل آخر قد زوجه هو ))ال ِشغار يف اإلسالم((: قوله
شغر الكلب إذا رفع رجله، : وهو من قوهلم: وقال الفقهاء. أيضا ابنته وال صداق بينهما

 فهو )١ (شغر الثغر يشغر: وأحسن من هذا أن يكون من قوهلم.هتنيكرفع الصداق من اجل
 .مثل غرب إذا مل يكن فيه من مينعه

:  أي اليت قد تلبد رأسها من عدم االمتشاط، يقال))حىت متتشط الشَِّعثة((: قوله
 .شعر أَشعث وشِعثٌ، ويف الرجل كذلك وامرأة شِعثة وشعثاء

 بفتح امليم والراء وقد تضم الراء، هي الغرفة، ))هو يف خزانة يف املشربة((: قوله
 .اخلزانة اليت جيعل فيها الطعام والشراب وبه مسيت مشربة: وقيل

 .أتعلق:  معىن أتشبث))فنـزلت أتشبث باجلذع((: قوله
 وفسر يف صحيح مسلم بأن يصفر )))٢ (وأن تشتري النخل حىت تشقح((: قوله

 حىت (( ورواه بعضهم.  إذا أَزهى)٤(نخل وتشقَّح ال)٣(وحيمر، وكذلك هو أَشقَح
 بفتح التاء والشني وشد القاف أراد تتشقح فحذف أحدى التاءين، وقد روي )))٥ (تشقَّح

 . باهلاء)))٦ (حىت تشِقه((
شف :  أي ال تزيدوا وال تفضلوا، يقال))وال تِشفُّوا بعضها على بعض((: قوله

وش فش ِشفف الشيُء يّا، والشه إذا جعله زائدفَّه غريبكسر الشني-فوفًا إذا زاد، وأَش- 
 .الزيادة، وهو أيضا النقص فهو من األضداد

                                     
 

 .شفر السعر يشعر: يف األصل )١(
 .تشفع: يف األصل )٢(
 .بالفاء: يف األصل )٣(
 .بالفاء: يف األصل) ٤(
  .بالفاء: يف األصل) ٥(
  ).١٥٣٦/٨٣ رقم ٣/١١٧٥(واملثبت من صحيح مسلم . بالفاء: يف األصل)٦(
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٢٢٢

٢٢٢ 

 

 حوض صغري - والراء )١ (بفتح الشني- الشربة ))فوجد يف شربة مقتوالً((: قوله
 .يتخذ حول النخل يرويها، ومجعها شرب وشربات أيضا

 .))فاشتددت يف أثره((:  أي أسرع وأسرعنا، وكذلك))ددنافاشتد واشت((: قوله
وأصل .  أي ضمتها ومجعت أطرافها لئال تنكشف))فشكَّت عليها ثياهبا((: قوله

 .شككت الفارس بالرمح، والثوب باِخلالل أشكه شكًّا:  يقال)٢(الشك النظم واإلنقاذ
 غري استواء، وهو بالسني الصب على:  معناه فرقها، والشن))مث شنَّ الغارة((: قوله

 .املهملة بالضد وقد تقدم
شاه يشوه شوها، وشوهه اهللا : ت، يقال أي قَبح))شاهت الوجوه: فقال((: قوله
 .أي قَبحه

. جرحه يف رأسه: شجه يشجه شجا:  يقال))كيف يفلح قوم شجوا نبيهم((: قوله
 . اجلسدوالشّجاج يف الرأس خاصة واجلرح يف سائر

:  هو مقلوب شائك، أي سالحه ذو شوكة وِحدة، ويقال))شاكئ السالح((: قوله
شائك للسالح، وشاكي السالح، وشاك السالِح أي السالح جمامع له، وشاكٌّ يف السالح 

 .والشّكَّة
 واحدة الشعف وهو رءوس - بعني مهملة- الشعفَة ))أو رجل يف شعفَة((: قوله

 .اجلبال
 فسر يف كتاب مسلم بأن يكون التحجيل يف ))يكره الشّكال من اخليل((: لهقو

هو أن يكون : وقال القاسم بن سالم. رجل ويد على خالف وقد فسره بذلك غري واحد
ثالث قوائم حمجلة وواحد مطلق وبعكس هذا، وال يكون املنفرد إال ِرجالً، أخذ من 

 .شكال اإلبل وكذلك يكون
 أي شكر اهللا هلذا الفعل الذي أهلمه إليه، وكذلك ثبت )) لهفشكر اهللا((: قوله

 . معناه القبول- تعاىل -، وقد رأيته لبعضهم برفعها، والشكر من اهللا )١(بنصب املكتوبة
                                     

 

 .حتريف. اجليم: يف األصل )١(
 .اإلنفاد: يف األصل )٢(



 
 

 

٢٢٣

٢٢٣ 
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 .  أي حدّيها، شحذَ يشحذُ شحذًا إذا حد))اشحذيها حبجر((: قوله
 يقال شارف لألنثى املسنة من  أكثر ما))أصبت شارفًا مع رسول اهللا ((: قوله

 .للشرف النّواء: ومجعه شرف، ومنه قوله. يقال للذكر واألنثى: اإلبل، وقد قال بعضهم
اجلماعة جمتمعون على  : - بفتح الشني - الشرب ))فإذا هم شرب((: قوله
 .الشراب

عانٌّ، رجل مش:  أي ثائر شعر رأسه متفرق، يقال))مث جاء رجل مشعانٌّ((: قوله
 .وشعر مشعان، وقد فسر بأنه الطويل الشِعث

الدعاء، مث خص به : - نيبالشني والس- التشميت ))أمر بتشميت العاطس((: قوله
 .الدعاء للعاطس بالرمحة بعد احلمدلة

الشراك الذي يدخل بني األصابع، :  الشّسع))إذا انقطع ِشسع نعل أحدكم((: قوله
 .ومجعه أشساع وشسوع أيضا

الذي يدعي الشّبع وهو :  املتشبع))املتشبع مبا مل يعط كالبس ثويب زور((: قوله
جائع، وهو ها هنا مثَلٌ، واملراد باملتكثر مبا ليس عنده أو مبا مل ميلك كالبس ثويب زور ال 

:  معناه))فشام السيف((: قوله.  له الثوبان، وكذلك اآلخر ال يصح له ما ادعى)٢(يبقي
أغمد : شام السيف مبعىن سلَّه، فهو من األضداد، شام يشيم شيما: ا، ويقالأغمده ها هن

 .والشيم يف غري هذا النظر إىل الربق. وسل
 أي يرسلون شعورهم، وأشعار مجع ))كان أهل الكتاب يسِدلون أشعارهم((: قوله

 .شعر على حد نهر وأار
: طويل شق العني، والشكلة: ل فقي فسر يف كتاب مسلم))أَشكَل العني((: قوله

 .محرة يسرية يشربها بياض العني
 أي شيباته، كذا فسره املفسرون، ))لو شئت أن أعد شمطَاٍت كن يف رأسه((: قوله

وحقيقته أن يكون الشمطَات املواضع اليت اختلط فيها البياض بالسواد؛ ألن الشمط 
                                     = 

 

 .واملراد بنصب اهلاء، واهللا أعلم!! كذا يف األصل )١(
 .تبقى: يف األصل )٢(
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 -وهي الشعرات البيض-يكىن عن أجزائها اختالط الشعر األبيض باألسود، وقد 
إذا رأى الرجل البياض يف رأسه : بالشمطات فينقطع عليه التفسري األول، قال األصمعي

 .فقد امشطَّ
 من فهم منه أن ))ما شانه اهللا ببيضاء: وقد سئل عن شيب رسول اهللا ((: قوله

الشيب، وإمنا معناه أنه أراد الشيب شين فقد بعد وطاح؛ ألنه قد صح أنه كان يف حليته 
 وإمنا أراد أن يقول ما جعل أن يقول نعم شاب ولكن الشيب حسن وخصوصا بشيبه 

اهللا الشيب له شينا قط؛ ألن الشيب إمنا يكون شينا عند من ال يوقره وال ينـزهه عن 
 .األفعال القبيحة
مجع شرج وهو مسيل : راج الشّ))يف ِشراج احلَرَّة اليت يسقون هبا النخل((: قوله

 .املاء من احلًرةَّ إىل السهل، وجيمع شرج على معىن شروج أيضا
 .رديء التمر الذي يبس قبل نضجه:  الشيص))فخرج ِشيًصا((: قوله
شجر يشجر، وقد يطلق الشجر على :  معناه فتحوه يقال))شجروا فاها((: قوله
 .الفم توسعا
 أي مده ورفعه، وكذا شخص البصر أيضا ))صره إىل السقففأشخص ب((: قوله

_ بكسر اخلاء_ارتفع، وشخص الرجل يف كذا ومن بلد إىل بلد إذا سار، وشِخص باألمر 
 .إذا أقلقه

 أي مل يترك يف اإلناء شيئًا؛ ألن الشفافة هو ما يبقى يف ))وإذا شرب اشتفَّ((: قوهلا
 .ربا استفرج اجلميعاإلناء، فإذا استوعب الشفافة ش

الكسر، وهو : والفَلُّ. اجلَرح:  الشج))شجَّك أو فَلَّك أو مجع كُالًّ لك((: قوهلا
 .أيضا أخذ املال، تقول هو إما أن يشج أو يفُل أو جيمع كل ذلك، تذمه حباله

  ))وجدين يف أهل غُنيمة بشق((: قوهلا
 )١()إىل( تشري ))يف أهل غُنيمة((: وقوهلا. موضع معروف: بفتح الشني وكسرها

 .فقرها أم ال إبل هلم وال خيل إمنا هم أرباب غنم ال غري
                                     

 

 .تكررت باألصل )١(



 
 

 

٢٢٥
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 وهي ما يشطَب من اجلريد، وشطْبه شقه دقيقًا ))ومضجعه كمسلَّ الشَّطْبة((: قوله
 مهفهف ضامر لكون مضجعه )١(شطَبت اجلريد شطْبا، وأرادت: لينسج منه احلصر، يقال

جارية شطْبة أي طويلة ليس : لشطْبة يف ضيق عرضها أو كموضع الشطبة، وقوهلمإما كا
 .من هذا يف شيء

شِري الفرس واستشرى إذا لَج يف : ، يقال)٢( أي فرسا يافعا))ركب شِريا((: قوهلا
: وقد قيل فيه. اجلري، وكذلك الرجل إذا جل يف األمر، وشرٍِي األمر واحلرب يشريها أيضا

 . يريدون خياره)٣()شراية(شراة املال و: ركب فرسا خيارا عتيقًا من قوهلم
: شِنف له يشنف شنفًا، والشنف:  أي أبغضهه، يقال))فإهنم قد شنُِوا له((: قوله
 .املُبِغض

 . أي خلُقه وطبعه، ومجع ِشيمة ِشيم))شيمته الوفاء((: قوله
. ورجل شيّر. اللبسة واهليئة احلسنة: رة والشوار الشا))وله شارة حسنة((: قوله
 .اجلمال، وأيضا اخلجل: والشورة. متاعه: وشوار البيت
 .التقبض: )٥( الشنج)) األصابع)٤(وتشنجت((: قوله
 إىل آخر احلديث، كله ))...إذا تقرب إىل عبدي شًربا تقربت إليه ذراًعا((: قوله

مث أخرج اجلزاء بلفظ الفعل للمطابقة واإلعجاز وأعطى على جماز ومعناها كلها جازيته، 
كل فعل ما هو أكثر منه من اجلزاء، واملقصود من تقرب إىل رضاي بالطاعة جازيته 

  .)٦((...)بالثواب وكان ثوايب أسرع من طاعته وأكثر 

                                     
 

 .أراد: باألصل )١(
 .متشبهة باألصل، ولعل املثبت هو الصواب )٢(
 .خياره: شراة املال وسراته بالشني والسني): ٢/٢٥٠(ألصل، ويف املشارق كذا با )٣(
 .واملثبت من صحيح مسلم. تشبحت: يف األصل )٤(
  .الشبح: يف األصل) ٥(
 .كلمة مل أستطيع قراءا يف األصل )٦(
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كر يف شبب الشاعر باملرأة يشبب تشبيبا إذا ذ:  يقال))يشبّب بأبيات له((: قوله
 .شعره حماسنها
:  أي يتشوفون ويتطاولون رافعي رءوسهم يقال منه))يشرِئبون وينظرون((: قوله

 .)١(اشرأب يشرِئب اشرئبابٍا
بالذال، وهي :  الشّنظري السيء اخللق املتفحش، ويقال))والشّنظري الفاحش((: قوله

 .لسانه وأخذ يف ِعرضهمشنظَر القوم أي آذاهم ب: لغة أو لُثْغة، ويقال
 بضم الشني وسكون الراء، قيل يف ))فيشترط املسلمون شرطة للموت((: قوله
أشرطت : ومن كالمهم.  يبادر الوِقيعة ويشهدها)٢(أول طائفة من اجليش: تفسريها

واشترط الرجل من إبله وغنمه جزًءا إذا أعدها . الرسول أي أعجلته، وقد يكون من هذا
الشريف : والشرط. فسه لكذا أي أعلمها وأعدها، قد يكون من هذا أيضاللبيع،وأشرط ن

ومجعه أشراط، وقد يكون منه على بعد فقلما يتقدم يف هذا إال أهل اهلمم العالية والنفوس 
 .الرذْل وهو من األضداد: والشرط أيضا. األبية

ورجل مشبوح . مد: بح يشبحش:  معناه مد، قال))فأمر الدجالُ به فشِبح((: قوله
 .الذراعني وشبحهما أي عريضهما

خذوه ((ه صحف وحرف، وصوابه ب وأحس)٣( أي ))خذوه فشجوه((: وقوله
 . كاألول، واهللا أعلم))فاشبحوه

                                     
 

 ).شرب(واملثبت من اللسان . اشرثيابا: يف األصل )١(
 .اجلنس: يف األصل )٢(
 .كذا باألصل )٣(
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 حرف اهلاء
هوى بالسيف وأهوى : ))األفعال(( معناه ملت إليه، ويف ))أهويت ألقتله((: قوله
وال يبعد أن يكون معدى باهلمزة من هوى إذا سقط من قريب، وأهوى إذا . أي أماله

 .سقط من بعيد
 هرشى جبل بتهامة قريب من اجلحفة يسلك املار إىل الشام ))ثنية هرشى((: قوله

 .عليه
وكذلك من . أمهين األمر:  أي يصيبهم هم، من قوهلم)) لذلك)١(فيهمون((: ولهق
 من )٢()بعد( أي يلهمون ملا ))فيلهمون لذلك(( ومن روى ))فيهتمون لذلك((روى 

 ليست الم اجلر ولكنها الم السبب والعلة، أي من ))لذلك((االستشفاع، والالم يف قوله 
 )٣(فيهيمون((ومن روى . ال إىل الشفاعة، واهللا أعلمأجل ذلك، واإلشارة بذلك ملا أهاهلم 

داء يصيب اإلبل فتهيم يف :  وهي قليلة فمعناه يذهلون ويتحريون ويتيهون، واهلُيام))لذلك
واهلُيام أيضا كاجلنون يصيب من احلب وغريه، واهلُيام أيضا شدة .  مرعى)٤(األرض بال
 . العطش

 .باط جواب كإيه وقد ينونان واستنة كلمة استزاد))ِهيِه((: قوله
مدينة باليمن بينها وبني : اهلجر:  هجر، ويقال))كما بني مكة وهجر((: قوله

 . مراحل وهي قاعدته)٥(البحرين عشر
 .))اهتف باألنصار((:  أي يصيح وينادي، ومنه قوله))فجعل يهتف((: قوله

                                     
 

 .فتهمون: يف األصل )١(
 .تكررت يف األصل )٢(
 .فيهتمون: يف األصل )٣(
 .إال: يف األصل )٤(
 .عشرة: باألصل )٥(
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٢٩٤
 

 اسم لفعل األمر الذي هو  أال هلمَّ معناه تعال وأقبل وهو))أناديهم أال هلمَّ((: قوله
ما ذكر، ومن العرب من يثين وجيمع الضمري فيه ويؤنث ويذكر وهم بنو متيم، وأهل 

 .احلجاز بعكس ذلك
 يتفعل من اهلجود، وهو من األضداد، يكون النوم والسهر، ))إذا قام يتهجد((: قوله

 بريء من عهدة هذا )١(هجد نام وجد قام، وأنا: واملراد ها هنا قيام الليل، وقال بعضهم
 .القول

كل مرتِفع من بناء أو حائط أو جبل، :  اهلَدف))أحب ما استتر به هدف((: قوله
 .هدفًا؛ الرتفاعه: )٢(ولذلك مسي الِقرطاس الذي يتخذ غرضا

 )))٤(هنيهة((أي مدة وهو تصغري هنة فلذلك رواية من روى )))٣(سكت ُهنيَّة((:قوله
وله وجه، فالعرب تبدل " وهنيهة"ب التشديد، وقد رواه بعضهم باهلمز حتريف، والصوا

 .حثحث يف حثث، ورقرق يف رقق: من أحد املدغمني مثل ما قبله قالوا
:  أي ذهب أكثره، وهو مستعار ألن التهور االهندام تقول))حىت هتوَّر الليل((: قوله

. ا فتوهَّر وكذلك توهَّر الليلوهَّرته أيض: ويقال. هورت احلائط فتهوَّر وإهنار إذا هدمته
 .ويقال اهتور الشيء إذا هلك

 أي يكلمه سرا، همس يهِمس همسا )) يهمس إىل بعض)٥(فجعل بعضنا((: قوله
 .إذا تكلم سرا

                                     
 

 .إذا: يف األصل )١(
 .هو اهلدف الذي ينصب فريمى فيه: والغرض. عرضا: يف األصل )٢(
 رقم ١/٤١٩(واملثبت من صحيح مسلم . ؤلف على أهنا حتريفونص امل. هنيئة: يف األصل  )٣(

٥٩٨.( 
 ).٥/٩٦(وانظر شرح مسلم . هنية: يف األصل )٤(
 ).٦٨١ رقم ٤٧٤_ ١/٤٧٢(واملثبت من صحيح مسلم . بعضها: يف األصل )٥(



 
 
٢٩٥ املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

: قلنا((:  أي سرعة كسرعة إنشاد الشعر، ويف احلديث))هذا كهذَّ الشّعر((: قوله
السرعة يف القراءة والكالم والقطع والضرب وغريه، وأصله :  واهلَذُّ))نعم هذا يا رسول اهللا

 .ما ذكر أوالً مث قد يستعار
هجَّر : الذي جييء يف اهلاجرة، يقال:  املُهجّر))ومثَلُ املُهجّر كاملُهدي بدنة((: قوله

إن الساعات : لنصف النهار، ولذلك قي: واهلاجرة. يهجّر، وأهجر يهجر، وجَّر يتهجَّر
.  وما بعدها إمنا عىن به أجزاء الساعة السادسة))من راح يف األوىل((: املذكورة يف قوله
وزعموا أهنا لغة لقريش،واملعروف أن . )١(التهجري واقع على السري بكْرة: وقال آخرون

 .اهلاجرة يف نصف النهار
: هدب الثمرة يهِدبها هدباجيتنيها، :  أي))أَينعت له مثرته فهو يهِدهبا((: قوله
 .اجتناها

عدو أعلى من السري السريع وأخفض من :  اهلَرولة))فهرولَ فهرولُْت((: قوهلا
 .اجلري بسرعة: اإلحضار، واإلحضار

 مهموز وهو قليل، ))الهأ(( كذا روي، ومنهم من روى ))الها اهللا إذًا((: قوهلا
 الذي يف كالم العرب إمنا هو الها اهللا ذا، وأن أرباب الشأن أن وزعم املازين وغريه من

 ))ذا(( اليت للتنبيه وبني ))ها((ال واهللا هذا ما أقسم به، مث جعلوا اسم اهللا بني : أصل الكالم
. الها اهللا إذًا: وحكى عن السجستاين أن العرب تقول يف القسم. الذي هو أداة اإلشارة

 .ياس يرد اهلمزإن الق: وأهنا مز آخر حرف التنبيه وقال
 . هجمت العني تهجم أي غارت))إنك إن فعلت هجمت عيناك((: قوله
أهل : رفع الصوت بالتلبية، يقال:  اإلهالل))حىت أهل مكة ُيهلون من مكة((: قوله

فأما . موضع اإلهالل:  واملُهلُّ))وال نطق وال استهل((: ومنه. إذا رفع صوته واستهل

                                     
 

التهجري إىل اجلمعة وغريها : عن النضر بن مشيل أنه قال) بكر(ويف اللسان . يكره: يف األصل )١(
وذكر عن األزهري أهنا لغة أهل احلجاز ومن جاورهم من . لتبكري واملبادرة إىل كل شيءا

 .قيس
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وهلَّ هال إال . طلع واستهل أيضا: للناه فمعناه رأيناه، وأهلَّ اهلاللأهللنا اهلالل واسته
 .األصمعي فإنه مل يعرفه ثالثيا

 ))يتهافتون يف النار((: وكذلك قوله.  أي يتساقط))والقمل يتهافت((: قوله
 .يتساقطون
صره وق.  اهلَدي اسم ملا يهدى إىل للبيت))من كان معه هدي فلُيهل باحلج((: قوله

هديت : قوم على ما سيق من اِحلل إىل احلرم، وهو تكلف ممل، هو له ولغريه، ويقال منه
 .وأهديت

وقد هزلَ . الضعف:  اهلُزال))ال يستطيعون يطوفون بالبيت من اهلُزال((: قوله
 .يهِزل هزالً وهزاالً أي ضعف

الة أو اِملشية اهلنية،  أي على ِرفقه، أي على احل))فما زال يسري على ِهينته((: قوله
ميّت وميت أو اِملشية اهلينة، وأصلها التشديد مث : وأصلها التشديد مث خفف كما قالوا

 أي على صفة مشيه املعهود مل يزد ))على هيئته((: ميّت وميت ويروى: خفف كما قالوا
 .عليه شيئًا
ح النون ويا هنتاه بسكوهنا، يا هنة مفتو:  معناه يا هذه، ويقولون))أي هنتاه((: قوله

يا هناه مبعىن يا هذا وال يقال إال يف : ويقال للرجل. يا هنتوه: وزعم بعضهم أهنم يقولون
 .النداء خاصة
 )١( أي ما حيركهم وال يبعثهم عليها هاج))وما يِهيُجُهم قبل ذلك شيء((: قوله

 .يهيج إذا بعث على الشيء
 .صوت املغين الذي قد هدَّ وانقطع نفسه أو كاد حكاية ))هه هه: فقلت((: قوله
 بكسر الشني وفتحها ويروى )) إليها)٢(فلما رأينا جدر املدينة هششنا((: قوله

ظَلْت :  بسكون الشني وفتح اهلاء وكسرها أيضا على التخفيف كما قالوا))هشنا إليها((
 .وهشَّ مبعىن فُِلق وجفهاش : مل يلده أبوان يف يلد، ويقال:  وكما قالوا)١(يف ظللت

                                     
 

 .هائج: باألصل )١(
 ).١٣٦٥ رقم ١٠٤٨_ ٢/١٠٤٧(واملثبت من صحيح مسلم . هششا: يف األصل )٢(

= 
 

 



 
 
٢٩٧ املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

أطراف الثوب :  هي واحدة اهلُدب، واألهداب))وإمنا معه مثل ُهدبة الثوب((: قوله
 .اليت تبقى من السَّدى غري ملتحمة

 أي شيء من فتاويك )))٣(هناة من هناتك((:  البن عباس)٢(أيب الصهباء: قوله
ستكون هناٌت ((: وقوله. لرجلاخلصلة من الشر تكون يف ا: املنكرة، كذا أراد، واهلناة

 . أي شرور))وهناٌت
 هبمزة مفتوحة بعد األلف كذا رواه ))الوِرق بالوِرق ربا إال هاَء وهاَء((: قوله

قال .  مقصورا مهموزا واملتفق عليه ما بدئ به))هأ وهأ((متقنو هذا الشأن، وقد روي 
ناها خذ، كأن كل واحد من مع: وقال بعضهم. هي كلمة تقال عند املناولة: اخلليل

وأصلها هاك : الثانية مبعىن هات، قيل: وقيل. املتقابضني يقول لآلخر خذ فحكى ذلك
وهلذه اللفظة أوضاع . أبدل من الكاف مهزة وجعلت حركة الكاف للهمزة اليت عليها

 .آخر منع من استقصائها الغرض املذكور قبل
 على جهة التقرير واإلنكار كما  هو استفهام))ما شأنه أهجر استفهموه((: قوله
اطلب من زيد مالك أعدم أي هو غين واسأل عمرا عن كذا أجهله؟ معناه : تقول للرجل

 معناه ليس به هجر بل هو على أول من شأنه وفهمه مل ))أهجر((هو عامل به، وكذلك 
 وال يف يصبه هجر؛ ألن اهلَجر اهلذيان، وال يليق به يف صحة وال مرض وال نوم وال يقظة

وكذا ثبتت الرواية عند . من األحوال صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم وشرف وكَرم حال
 على ما مل يسم ))ُهجر((كافة رواة احلديث وأهل اإلتقان منهم إال أبا ذر فإنه روى 

 ))يهُجُر(( ويف كتاب مسلم من طريق إسحاق ))هجر((وقد حكى عن غريه . فاعله
هجر ويهجر على إرادة اهلمزة وحذفها ختفيفًا، والعرب تفعل هذا وحيتمل أن يكون 

اهلَجر ال من اهلُجر أي هجر الدنيا  كثريا، فيكون استفهاما كاألول، وحيتمل أن يكونا من
                                     = 

 

 .هشَّ هلذا األمر يِهش هشاشة إذا فرح به واستبشر وارتاح له وخف): هشش(قال يف النهاية 
 ).٢/٢٧٢(وانظر املشارق . طلب يف طلب: يف األصل )١(
 ).١٤٧٢/١٧ رقم ٢/١٠٩٩(واملثبت من صحيح مسلم . الضهياء: يف األصل )٢(
 ).٢/١٠٩٩(واملثبت من صحيح مسلم . هناك: يف األصل )٣(
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.  ال ميوت حىت خيري)٢( بذلك عن املوت إذا النيب)١(ورِغب عنها وأقبل على اآلخرة فكىن
 واِهلجرة من ذلك وهي ترك موضع ملوضع، ودين لدين، ومذهب .تركه: وهجر الشيء

 .ملذهب، وأشباه ذلك
 كلمة معناها ناولين أو أعطيين وهي اسم ))هات((:  قوله))ومنًعا وهات((: قوله

 .لفعل األمر كما ترى، ومعىن الكالم أنه يكره لنا الشح واحلرص على كثرة الطلب
 . إذا أسرع يف مشيه)٣(ون، هرول يهرِول  أي يسرع))فأتوه ُيهرُعون((: قوله
هنيهات أيضا هباءين، :  أي من أخبارك، ويقال))أال تسمعنا من ُهنيَّاِتك((: قوله

 .وهنيَّات مجع هنيَّة مصغرة هنة
هراق وأراق :  يقال))أُهِريق(( ))أَهرقْت(( و ))أَهِريقُوها(( و ))ُيهِريقُوها((: قوله

 وقوعها يف املضارع بني ياء )٤()من(اهلاء من هراق بدل من اهلمزة ملا يلزم : ، وقيلمبعىن
 املاء )٥(أَهرق: يوريق ملا وقع البدل من اهلمزة، ويقال: يهريق، ومل يقولوا: وقالوا. وكسرة

:  وقالوا))فأهرقها((  يروى))فأَهِرقْها((يهِرقُه إهراقًا على أَفْعلَ يفِْعلُ إفعاالً، ومنه يف اخلمر 
 إسطياعا فجعلوا اهلاء والسني )٧(أسطاع يسِطيع:  يهِريق إهِرياقًا كما قالوا)٦(أَهراق

 .عوضني من ذهاب حركة عني الفعل
هاع يِهيع هيوعا : يقال. صوت الفَزع اخلائف:  اهلَيعة))كلما مسع هيعة((: قوله

 .هاع يهاع إذا جاع أو تهوع: لوهيعانا إذا جبن وخاف، ويقا

                                     
 

 .فكما: يف األصل )١(
 .الفىت: يف األصل )٢(
 .وتصريف الفعل هرع وأُهرع يهرع. كذا باألصل )٣(
 .تكررت باألصل )٤(
 .أَهرق املاء يهِرقُه): هرق(ويف اللسان . على أفعل: ويشهد ملا أثبتنا قوله. أهراق: يف األصل )٥(
 .اهلراق: يف األصل )٦(
 ).هرق(واملثبت من اللسان . يسطاع: يف األصل )٧(



 
 
٢٩٩ املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

 اهلانة طائر معروف كان بعض العرب يتشاءم به وبعضها يتيمن ))وال هامة((قوله 
 .به

إن اهلامة طائر كان خيرج من رأس املقتول فيقوم يصيح اسقوين اسقوين حىت : وقيل
 :يقتل قاتله، ومنه قول الشاعر

أضربك حيث تقول اهلامة اسقوين   تدع شتمي ومنقصيتيا عمرو إن ال
خترج دودة وتنقلب طائرا ويزعمون أن عظام املوتى تصري هاما فنفى : وقال بعضهم
 .اإلسالم ذلك كله

وهبت .  أي يستيقظ، هب النائم يهب إذا استيقظ))حني يُهب من نومه((: قوله
 .الرّكَاب إذا ثارت من مناخها مسرعة

ثنتني فيهما وبباء واحدة ومعناه توقرين  بتاءين ))تتهيبنين وال تتهينب((: قوله
 .الوقار: واهليبة. وتراعيين

 . اسم للفَرج:  كناية عن الفَرج، وقيل))هٌن مثل اخلشبة((: قوله
 أي هو الذي أخرب عنهم ))هلك الناس فهو أهلكهم: إذا قال الرجل((: قوله

ه اسم، أي هو أشدهم  بضم الكاف على أن))أهلكُهم((باهلالك ومل يهلكوا لقوله، ويروى 
 .هالكًا

مركب من مراكب النساء مقَبَّبا كان أو :  اهلودج))فأنا أُمحل يف هودجي((: قوله
 .فودج بالفاء: غريه، وبعض العرب يقولون

 على ما مل ))ُيهبَّلن(( هكذا قيدته ورأيته مل ))مل ُيهبّلُْهنَّ ومل يغشُهنَّ اللحُم((: قوله
هبَّلَه اللحم وأهبله : اه مل يكثر عليهن اللحم فتثقل أبداهنن ويتهيج، يقاليسم فاعله، ومعن

 .إذا كَثُر عليه
 بفتح الياء والباء وتضم الباء أيضا، وال أعرفه وال ))مل يهبلن((وقد روى بعضهم 

 ومعناه معىن ))يهيجهن اللحم((يتوجه له يف فهمي وجه صحيح، وروي يف غري هذا مل 
 .األول
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 . إذا يِبس)٢(]النبات[هاج :  يقال)١(]ييبس[ أي ))حىت يهيج((: قوله
 بكسر اهلاء، واجليم - اِهلجّريى ))فجاء رجل ليس هجرياه إال يا عبد اهللا((: قوله
 .ِهجّيرى وإهِجيرى وِهجّري مبعىن واحد: يقال.  العادة والدأب-وشدها

بني ((: يسى  يف قصة الدجال يف نـزول ع)٣())بني مهرودتني((: قوله
. الشق. واهلَرد. هرد إذا شق:  حيتمل أن يكون بني ثوبني مشقوقني من قوهلم))مهُرودتين

وقد يكون بني شقني ملتحفًا هبما أو حلتني، واألول . شقه: هرد القصار الثوب: يقال
يكىن به وحيتمل أن يريد بني مصبوغني باهلُرد وهو العروق الصفر، والعروق الصفر . أبني

وقد روي بالذال املعجمة وأريد املعصفر، فيلزم أن .  أيضا)٤(الكُركُم وقد يعىن به الزعفران
:  وليس بشيء؛ ألنه إمنا يقال))بني مهروتتني((وقد روي . يكون اهلرد بالوجهني معا

 وأكثر ما يكون )٥()مهرويتني(ولو كان منها لقال بني . شققتها: هرَّيت العمامة خاصة
 .رد لإلفساداهل

شعر :  أي كثري الشعر، وكذلك فسر يف األصل، واهلُلْب))فلقينا دابة أهلب((: قوله
: واألهلب. وما غلظ من شعر الذنب أيضا. اخلنـزير يخرز به، واحدته هلْبة، هذا أصله

 . هلْبه)٦(هلَبت الفرس أهلبه إذا نتفت: وتقول. الفرس الكثري الشعر
معناه أنه بقي من :  يعين السبابة والوسطى، قيل)) والساعة كهاتنيبعثت أنا((: قوله

مدة الدنيا من مبعثه مثل زيادة الوسطى على السبابة وذلك السبع؛ فإنا إذا ذرعنا السبابة 
وجدت مساوية لستة أسباع الوسطى، وينبغي أن تكون الزيادة ألف سنة فتكون مدة 

وِإنَّ يوًما ِعند ربِّك ﴿:  قال يف كتابه-تعاىل-اهللا سنة، ووجه ذلك أن  الدنيا سبعة آاللف
                                     

 

 .يلبس: يف األصل )١(
 .الثياب: يف األصل )٢(
 .كذا باألصل ولعل األنسب حذفها )٣(
 .و: زاد باألصل )٤(
 .باألصل بدون نقط يائه األوىل )٥(
 .والتصويب تبعا للسان. تبعت: يف األصل )٦(



 
 
٣٠١ املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

إذا صلحت أميت فلها يوم، ((: وقال رسول اهللا ]. ٤٧:احلج[﴾كَأَلِْف سنٍة مِّمَّا تُعدُّونَ
 وقد زادت على مخسمائة سنة اليت هي نصف يوم فالبد ))فلها نصف يوم وإن فسدت
اء الدنيا من مبعثه ألف سنة واهللا أعلم؛ألن اليوم فعلم من هذا أم مدة بق. من متام اليوم

 .ألف سنة، ونسبتها ملا بقي نسبة زيادة األصبع الوسطى على السبابة أي الوسطى جبملتها



    املفِصح املفِهم واملوضح املُلهم ِلمعاين صِحيح مسلِم                                                 
 

٣٠٢
 

 حرف الواو
 . أي يصرفه ويعرض يل فيه))يِكلُ الكالم إيلَّ((: مرع حيىي بن ي)١(قوله

 إمنا يريد السّقاء الرقيق -اف  بضم امليم وفتح الك))وعليكم باملُوكَى((: قوله 
العينان ِوكاء ((: وقوله.  أي اربطوه))أوكوا السقاء((: وكذلك قوله. املربوط على فمه

 من هذا، أي ال تربطي مالك ومتنعي منه ))ال ُتوكي فُيوكَى عليك((: وقوله. ))السَّه
. لعربا عادة الواجب فيه وتكثرينه فيقتّر اهللا رزقك، وخرج اجلزاء بلفظ الفعل على

واملُوكَأ من . بل أو السَّري يربط بهوأصل الوكاء احل.  أي رباطها))اعرف وكَاءها((: وقوله
 .األسقية املربط بالوكاء

سكان : أهل الوبر: ويقال.  هم أرباب اإلبل))اخلُيالء يف أهل الوبر((: قوله
 .أهل احلواضر: البوادي، وأهل املَدر

فويح . الويح من الرمحة والويل من العذاب:  قال علي))موحيكم أو ويلك((: قوله
 كلمة )٢(]وي: [اخلليل. وقع يف مكروه ال يستحقه، وويل ملن وقع يف مكروه يستحقه

وي لفالن أي حزن لفالن، مث وصلتها العرب : الفراء. ويلُمّه: ومنه قوهلم. )٣(]تعجب[
 .بالالم وقدرا منها فأعربت كلمة واحدة

أَو ُيوِبقُْهنَّ ِبما ﴿:  أي املُهِلكات، ومنه قوله تعاىل))بِِقاتوالسبع املُ((: قوله
 .احملبوس للعقاب: املوبق:  وقيل))املُوبق بعمله((: وكذلك قوله]. ٣٤:الشورى[﴾كَسُبوا

.  أي يضرب نفسه، وينطلق على الطعن والشق))يتوجأ هبا يف نار جهنم((: قوله
 .ضرب عنقهوجأه أي : وحكي عن اخلليل

حديث النفس : الوسوسة.  ووسوسة الشيطان))ما وسوست به أنفسها((: قوله
وهذه احلركة ختتلف أسباهبا وعرب عن . حركته وصوا: ووسواس احلُلي. وحركاا له
 .قرائن األحوال

                                     
 

 .قوله: يف األصل )١(
 .ويف: يف األصل )٢(
 .يعجب: يف األصل )٣(



 
 
٣٠٣ املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

:  ويقال)١(]القليل[األثر : - بفتح الواو وسكون الكاف))أثرها كالوكْت((: قوله
 .التوكيت:  توكتت إذا ظهر فيها قليل إرطاب، ويقال لذلك اإلرطاب:للبسرة

 معناه امنعين، وهو دعاء من وقى يقي مبعىن محى ))وقين من عذاب القرب((: قوله
 .ومنع

 أي يسرع، أوشك األمر فهو وشيك إذا ))ُيوِشك أن يكِْسر الصليب((: قوله
 .أسرع

والوحي لألنبياء معناه اإلعالم  .  إعالما أي))وإمنا كان الذي أوتيت وحًيا((: قوله
 .وهو على أنواع ليس هذا موضع ذكرها، والوحي لغري األنبياء يكون إشارة وإهلاما وأمرا

 حيتمل أن يكون املراد أو قد بعث إليه، مث ))وقد بعث إليه: فقيل((: قوله يف اإلسراء
ن يكون الواو واو احلال حذف مهزة االستفهام، والعرب تفعل ذلك كثريا، وحيتمل أ

هو معك وقد : قال املخاطب. حممد: ومن معك؟ قال: واجلملة حاالً، كأنه ملا قيل له
 .بعث؟ أي مبعوثًا إليه مث حذف

:  من وثَق، واملوثق)٢( املواثيق مجع ِميثاق وهو ِمفعال))من عهود ومواثيق((: قوله
ه موثاق فقلبت الواو ياء النكسار ما القوي، فامليثاق كناية عن العهد القوي احملكم، أصل

 .قبلها كميعاد وميقات
 الوضوء بفتح الواو اسم للماء، وبالضم اسم للفعل، ))فدعا بوضوء((: قوله

 .وأنكر الضم. الوضوء بفتح الواو فيهما: وقال اخلليل. وكذلك الطهور والغسل
أصلها موضأة،  أي ما يتوضأ به، وهي ِمفعلة من الوضوء، ))ومعه ِميضأة((: قوله

 .، وِمفزعة من الفزعفقلبت واوها النكسار ما قبلها، كِملحفة من االلتحا
 . أي تغيب))حىت توارى((: قوله
شرب ما يلِتعق من احليوان وال : _بضم الواو_ الولوغ ))إذا ولغ الكلب((: قوله

حكى القاضي  وتفرد به، و))إذا شرب((: يشتف كالسَّبع واِهلر والكلب، وقد رواه مالك

                                     
 

 .العليل: يف األصل )١(
 .مثقال: يف األصل )٢(



    املفِصح املفِهم واملوضح املُلهم ِلمعاين صِحيح مسلِم                                                 
 

٣٠٤
 

فإذا أكثر فتح الواو من الولوغ، : أبو الفضل عياض عن اخلطايب أيب سليمان أمحد بن حممد
 .وعلى ما ذكره عهدته

 . هي من الشعر ما يبلغ شحمة األذن))حىت يكون كالوفرة((: قوله
 فسرها يف احلديث، والوسيلة أيضا ما يتقرب به ))فسلوا اهللا يل الوسيلة((: قوله

ّا، والواِسلاملتوسل ووسائل أيضسالراغب: ل، وال خيرج عن األول، وجتمع وسيلة على و .
الَِّذين يدُعونَ يبتُغونَ ِإلَى ربِِّهُم ﴿:  تعاىلوسَّل وسيلة وتوسَّل أيضا، ومنه قوله: يقال

 .والتوسل والتوسيل واحد]. ٥٧:اإلسراء[﴾الْوِسيلَةَ
 برفع األول ))قوله قول((:  يروى))ئكة غفر لهمن وافق قوله قول املال((: قوله

ونصب الثاين وبالعكس، واملوافقة حيتمل أن تكون الوقتية وأن تكون املثلية يف اخلشية 
 .واإلخالص واإلقبال، واألول أوىل

أومأ يومئ إمياًء، وومأ يمأ ومئًا لغة، وقال :  أي أشار، يقال))فأومأ نيب اهللا((: قوله
 :يبالقنان الكال

فما كان إال ومُؤهـا باحلواجب  من أمريها)١ (فقلنا السالم فاتقت
 .أي ال أدري من أخذه. ذهب ثويب فما أدري ما كانت واِمئَته: ومن كالمهم

 بكسر ))من موِجدة((:  أي من حزهنا ملكانه، وتروى))ِمن وجد أمه به((: قوله
 .واملعىن واحد، وقد يكون من حبها له. اجليم

 . اختصارا يف متام)٢( أي أشد))أَوجز صالة((: قوله
تركه، وأوهم من احلساب مائة، : أَوهم الشيَء:  يقال))حىت نقول قد أَوهم((: قوله
 )٣(أَوهم يف صالته إذا أسقط: وحكى أبو الفضل عياض عن ثعلب. ركعة ومن الصالة
 .منها شيئًا
 .ع وليد، وهو الصغري من بين آدم مج))يلعب به ِولدان املدينة((: قوله

                                     
 

 ).ومأ(واملثبت من اللسان . فاتقنت: يف األصل )١(
 . اشتد: يف األصل )٢(
 ). ٢/٢٩٧(واملثبت من املشارق . سقط: يف األصل )٣(



 
 
٣٠٥ املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

 . معىن وجبت سقطت))حني وجبت الشمس((: قوله
وترت الرجل أَِتره :  يقال))الذي تفوته صالة العصر كأمنا وتر أهله وماله((: قوله

: الفرد، ومنه قوله: والوتر. ووترته إذا نقَصته، وكذلك إذا غصبته وظلمته. إذا تركته فردا
، )١()والوتر بفتح الواو واملصدر أي اسم الفعل ())آخر صالتكم بالليل وتًرااجعلوا ((

وقد قيل فيه أقوال غري ما قيل ها هنا هي .  أفقدهم أو نقصهم))وتر أهله وماله((: فمعىن
 .موجودة يف الكتب

بصَّ الشيُء ووبص أي :  أي بريقه، يقال))كأين أنظر إىل وِبيص خامته((: قوله
 .ظهر أول نبتها: أَوبصت النار إذا ظهر أول هلبها، واألرض: يف النار فقالوابرق، إال 
 . املواقيت مجع ميقات وهو والوقت مبعىن واحد))عن مواقيت الصالة((: قوله
 أي قصده، وقد يريد جاهه؛ ألن الوجه جييء ))فإمنا يرى وجهه ونصيحته((: قوله
 .)) الناس من أجلهاوكان لعلي وجه يف((: ومنه قوله. مبعىن اجلاه
 يروى بدال مهملة، هذا هو املشهور، ومعناه مل يِسل منه ))ما مل ُيوِد فيه((: قوله

وذْي ووِذي :  ويقال-بكسر الدال وتشديد الياء-وِدٌي : ودٌي وهو ماء أبيض، ويقال
تمل بذال معجمة أيضا، ووذَى وأَوذَى إذا خرج منه الوذي، ومن رواه بذال معجمة اح

 .وجهني أحدمها املاء املذكور، واآلخر أن يكون من اإلذاية
.  املراد بالوطأة هنا العقوبة وشدا والغلبة))اللهم اشدد وطْأَتك على مضر((: قوله

وقد حكي عن الداودي أنه . وِطئ بنو فالن عدوهم إذا تغلبوا عليهم وأصابوا منهم: يقال
 .اهبم اجلدب يريد األرض، فأص))اشدد وطأتك((: قال

 أي هنض بسرعة وعزمية، ))فإذا كان عند النداء األول قالت وثب((: قوله
 .وثَب يِثب وثْبا:  يقال منه))فَهمُّوا أن يتواثبوا((: وكذلك قوله
ورفع اهلاء على أن   يروى بكسر اجليم))والطائفة األخرى مواجهة العدو((: قوله

 .ي هو املبتدأ، أي قد واجهتهم الذ))الطائفة(( خرب ))مواجهة((يكون 

                                     
 

 .كذا باألصل )١(
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٣٠٦
 

 بفتح اجليم ونصب اهلاء على أنه ظرف أي موضع مواجهة ))مواجهة((ويروى 
 منصوب على الظرف، ويروى بكسر ))والطائفة األخرى وجاه العدو((: وقوله. العدو

 .))فجلس وجاههم((: ومنه قوله. الواو وضمها
 قصد وِوجاه ووجاه وجتاه  أي يف كل))كان الناس يتطرفون يف كل وجه((: وقوله

 .مبعىن واحد ومعناه يف مقابلة العدو
ما أقربه بالنصب هو معطوف بواو النسق على " والوضوء أيضاً: "قول عمر 

إين أشغلت اليوم فلم أنقلب إىل أهلي حىت مسعت النداء، : الداخل على عمر حيث قال
:  وترك الغسل، فكأنه قالفأراد عمر تأنيبه على ترك التهجري. فلم أزد على أن توضأت

مجعت ترك التهجري وترك الغسل، أو مجعت اإلبطاء : والوضوء أيضا؛ كأنه قال
والرواح،أو تأخريه والوضوء الذي يبلغ أجر الغسل كما ال يبلغ التأخري أجر التقدمي، أو 

وقد روي مرفوعا وهو . لرواحبايكون املعىن وفعلت الوضوء أيضا كما فعلت اإلبطاء 
والوضوُء أيضا فعلك كما فعلت ما : ل ويكون مبتدأ حمذوف اخلرب للعلم به، واملعىنقلي

 . ولكنه بعيد جدا)١(ذكرت من االشتغال عن الرواح
وزعم النحويون أن . الترك:  الودع))لينتهني أقوام عن ودِعهم اجلمعات((: قوله

استغين بودع : دع، وقالوا:  األمر خاصة وهو قولكالعرب مل تستعمل من هذا النظم غري
وقرئ يف .  وهو أفصح اخلليقةوقد جاء هذا املصدر من كالم رسول اهللا . عن ترك

 .خمففة الدال]. ٣:الضحى[﴾ما ودَّعك﴿: -تعاىل-كتاب اهللا 
مر فالن وفرسه :  أي ينـزو نزوا يقارب اخلَطْو يقال))فجعل يتوقَّص به((: قوله

 .على السري ومل يجِريتوقص به إذا زاد 
 وكالمها مبعىن، ))فأوقصته((ويف أخرى .  أي كسرت عنقه))فَوقًَصته دابته((: وقوله

 . وهو قريب من ذلك))فأقْعصه((: وقَص وأوقَص، وروي: يقال

                                     
 

 .الزواج: يف األصل )١(



 
 
٣٠٧ املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

 اَألوسق مجع وسق، وجتمع على ))ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة((: قوله
واللَّيِل وما ﴿: -تعاىل-سق مبعىن ضم ومجع قال اهللا و: يقال. اجلمع: أوساق، والوسق

قسواألول أفصح وأعرف. أوسق: منه: ويقال]. ١٧:االنشقاق[﴾و. 
 واحدة األواِقيّ أُوِقيَّة وقد ختفف ))وليس فيما دون مخس أواق صدقة((: قوله

 .أواقي والرواية هبما ثابتة: فيقال
. أي ذنب، والِوزر أصله الثَّقْل ومجعه أوزار ))وأما الذي هي عليه ِوزر((: قوله

ولَيحِملُنَّ أَثْقَالَُهم وأَثْقَاالً مَّع ﴿: - أعاذ اهللا منها-والذنوب أثقال 
وقيل خلادم امللك وزير حلمله األثقال دونه]. ١٣:العنكبوت[﴾أَثْقَاِلِهم. 

 -بفتح الواو- له الوالء  موىل النعمة الذي يعِتق ويقال))إمنا الوالء ملن أعتق((: قوله
بفتح - ولويل املرياث الوالية -بكسر الواو وبتاء التأنيث -وملتويل األمر القائم به الِوالية 

 يتفاعل من ))ال حيل أن يتوىل موىل رجل مسلم بغري إذنه((: لكل موىل وقوله: الواو ويقال
ر عند الفقهاء، والصواب  احملجو- بضم امليم-واملُوىل عليه. الوالء، أي  يتنازع والؤه

 .املوىل عليه
األنصار ومزينة وجهينة وغفار وأشجع ومن كان من عبد القيس ((: قوله 

 واجلار وابن العم، واملراد ها )٢( املوىل يكون املعتق، واملعِتق والناصر)) دون الناس)١(موايل
 .هنا األنصار واملعتقون قد نصروه وأعتقهم من النار

 أي ال جتعلي املال يف وعائه ترفعينه ))وِعي فيوعي اهللا عليكوال ُت((: قوله
اُهللا *  ِإنَّما نحُن ُمستهِزئُونَ﴿:  تعاىلوجودي،وأخرج اجلزاء بلفظ الفعل للمقابلة كقوله

ِزُئ ِبِهمهتس١٥: ١٤:البقرة[﴾ي .[ 
 وكل واحد من.  أي ناشز عظم اخلدين مرتفعهما)) الوجنتني)١(مشرف((: قوله

بضم  - ووجنة -بفتح الواو وكسر اجليم  - ووِجنة -بفتح الواو-وجنة : اخلدين يقال له
 . هبمزة بعدها جيم ساكنة- وأجنة -الواو وسكون اجليم 

                                     
 

 .واملثبت من صحيح مسلم. توايل: يف األصل )١(
 ).ويل(واملثبت من اللسان . النار: يف األصل )٢(
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 أي رموها بعيدا، فيحتمل أن يريد رموها يف اجلانب ))فوحَّشوا برماحهم((: قوله
 . أماألش: هو اجلانب األمين، وقيل:  وقيل)٢(الوحشي

وكَلَ :  أي فوض كل منا لصاحبه وترك الكالم، يقال))فتواكلنا احلديث((: قوله
 إذا خليت بينه ))ووكَلَ سرائرهم إىل اهللا((: األمر لفالن يِكلُه وكالً ووكوالً، ومنه قوله

 .وبينه
 تنبيه للمخاطب على أن اخليطني املراد هبما غري ما ))إن ِوسادك لعريض((: قوله
ه جعل حتت وسادته عقالني، واملراد باخليطني الليل والنهار، والليل والنهار ال قصد؛ ألن

 .يسعان حتت وسادة
 على كذا إذا )٣(تواطأ الرجالن:  معناه اتفقت، يقال))أرى رؤياكم تواطأت((: قوله
 .اتفقا عليه
 وكَف السقف يِكف، وأَوكَف:  أي قَطَر سقفه، يقال))فوكَف املسجد((: قوله
 .يوكف أيضا
 أي يطلب منه أن يضع عنه ))فإذا أحدمها يستوضع اآلخر ويسترفقه((: قوهلا
 .ويرفق به
 . صبغ أصفر)٥( الورس)))٤(وال ثوًبا مسه ورس((: قوله
 . أي حدَّ وعيَّن)) ألهل املدينةوقَّت رسول اهللا ((: قوله
 أي )) خامته)٣(وبيص(( و ))ب الطَّي)٢()املسك ()١(كأين أنظر إىل وِبيص((: قوله

 . إذا برق وبصَّ بصيصا أيضا)٥( وبيصا)٤()يبيص(أوبص : بريق الطَّيب واخلامت، يقال

                                     = 
 

 ).١٠٦٤ رقم ٧٤٢ _٢/٧٤١(واملثبت من صحيح مسلم . مسرف: يف األصل )١(
 .للوحشي: ألصليف ا )٢(
 .الرجل: يف األصل )٣(
 ).١١٧٧/٢ رقم ٢/٨٣٥(واملثبت من صحيح مسلم . ورش: يف األصل )٤(
 .الورش: يف األصل )٥(



 
 
٣٠٩ املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

قرية من عمل الفُرع من املدينة، وبينها :  ودَّان))وهو باألبواء أو بودَّان((: قوله
 .وينب األبواء قدر مثانية أميال، وبينها وبني هرشى قدر ستة أميال

ورَّعت اإلبل إذا :  أي تحرَّج وكف نفسه وردها، يقال))ومنا من تورَّع((: قوله
 ورعا وِرعة أيضا إذا اتقى وكف - بالكسر فيهما -رددا عن املاء وورع الرجل يرع 

 .نفسه
 ))رفق(( أي دعا له بالتوفيق أو أخربه به عنه، وقد رواه ))فوفَّق من أكله((: قوله

ء، وهي قليلة وهلا معىن أي وصفه بالرفق وهو حسن التناول، أي حسَّن فعله، واألول بالرا
 .هو الوجه
 فيها املكث واحلج  مسيت بذلك ملوادعة رسول اهللا ))عام حجة الوداع((: قوله

 .ومجع املسلمني هنالك
 بفتح امليم وسكون الواو وكسر ))حىت إن زمامها ليصيب موِرك رحله((: قوله

 إذا )٦(املوضع الذي يثين الراكب رجله عليه أمام واسطة الرَّحل: واملَوِرك واملَوِركَة. الراء
 . وهو حتريف)٧((...)وبعض الناس يروي . مل من الركوب

 أي مجيالً، رجل وسيم وامرأة وسيمة، والوسامة ))كان وسيًما((: قوله يف الفضل
 .اجلمال: والوسام

. وهن الشيء أي ضعف: يقال.  أي أضعفتهم)) محى يثرب وهنتهم)١(قد ((: قوله
 .وهَّنت الشيء وأَوهنته أي أضعفته: ووهَّن غريه أي أضعفه، ويقال

                                     = 
 

 ).١١٩٠ رقم ٢/٨٤٧(واملثبت من صحيح مسلم . وبيض: يف األصل )١(
 .كذا باألصل وليست يف صحيح مسلم )٢(
 ).٦٤٠ رقم ١/٤٤٣(واملثبت من صحيح مسلم . وبيض: يف األصل )٣(
 .كذا باألصل، ومل أجدها باملعاجم، ولعلها مصحفة )٤(
 .باألصل مجيعها بالضاد املعجمة )٥(
 ).زمم(والتصويب من اللسان . الرجل: يف األصل )٦(
 .كلمة مشتبهة باألصل )٧(
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 امليقات والوقت مبعىن كما أن الوعد ))وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاهتا((: قوله
 .وامليعاد مبعىن
 .قصد أي يف كل ))كان الناس ينصرفون يف كل وجه((: قوله
وهن ((:  أي ضعف، وقد حرفه بعض الرواة فقال))أن أصلح ما وهى منها((: قوله

 . بياء يف آخر الفعل فتومهها نونا))وهى(( وإمنا رأى ))منها
 )٢( أصل الوعثاء األرض الّدِهسة اللينة))اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر((: قوله

سهلة لينة واملشي فيها يشق على : عثٌ وبقعة وعثاءمكان و: اليت يسوخ فيها املاشي، يقال
 .فاستعاذ من كل ما هو مثلها يف املشقة يف السفر، واهللا أعلم. املاشي

 . أي عالها وأشرف عليها))إذا أوىف على ثَنيَّة((: قوله
رض النثيني وفساد : -بكسر الواو  - الوجاء ))فعليه بالصوم فإنه له ِوجاء((: قوله
فوجأت ((: وقوله. د أن كثرة الصوم يوصل به من ردع الشهوة إىل مثل ذلكهيئتهما، يري

 .وجأت مبعىن طعنت:  معناه ضربت فيه، وقيل))عنقها
:  قيل-ساكن العني ومفتوحهما - مرضت، والوعك ))فُوِعكت شهًرا((: قوله

دخلت على ((: وكل هذا مرض، ومنه. شدة احلر:  وقيل-تعب السفر : وقيل. احلمى
 .)) وهو ُيوعكهللا رسول ا

 خمففًا ومشددا ومعناه طال، ))وىفَّ(( و ))وفَى(( يروى ))فوفَّى شعري ُجميمة((: قوله
 جمَّة )٣(ونصب.  تصغري جمَّة، واجلُمَّة أطول من الوفرة وهي ما يبلغ الكتفني))ُجميمة((و 

                                     = 
 

 ).١٢٦٦ رقم ٢/٩٢٣(واملثبت كما يف صحيح مسلم . وهن: زاد باألصل )١(
املكان السهل الدَِّهس تغيب فيه : الوعث): وعث(ويف القاموس . نةالدهشة اللب: يف األصل )٢(

 .األقدام
 .نصف: يف األصل )٣(



 
 
٣١١ املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

اه مشددا فمعناه بلغ ومن رو.  شحما وازبدَّ عرقًا)١(على التمييز املعدول من أصله كتفتق
 .ومجيمة منصوب نصب املفعول كأنه أعطى من نفسه هذا املقدار. أو أهنى

 .طعام العرس:  أي اصنع وليمة، والوليمة))أَومل ولو بشاة((: قوله
دفن البنت حية، شبه العزل به : ، والوأد)٣( يريد)) اخلفي)٢(ذلك الوأد((: قوله

 إما ِعزَّة وأَنفة أو ))دفن البنات(( مكان ))ووأْد البنات((: ه قولهومن. وأَد يِئد وأْدا: يقال
 :والوأد كان يف كندة، قال الفرزدق. ختفيفًا من مؤِنهن

وإذا الوئيـد فلــم ُيوَءد ومنا الذي منـع الوائـدات
 .يعين جده صعصة بن ناجية

وليدته :  عند سيدها يقال هلااجلارية اليت ولدت:  الوليدة))وابن وليدة أيب((: قوله
وحيتمل أن يريد بالوليدة ها هنا الوالدة أي اليت ولدت من أيب وهي . أي مولودة عنده

 .أشبه ألن فعيالً يبىن من فاعل أيضا
املُطِْرق الساكت الذي تبدو عليه الكآبة :  الواجم))حوله نساؤه واًمجا((: قوله

 .ا فهو واجموجم يِجم وجوم: واحلزن، يقال منه
: ويقال.  أي أحسن وجها))وال يُغرَّنَّك أن كانت جارُتك أَوسم منك((: قوله

اجلمال، وقوم ِوسام ونساء ِوسام، ووسم : واِمليسم. رجل وسيم وامرأة وسيمة أي مجيل
 .))وكان وسيًما((: الرجل يوسم وسامة ووساما، ومنه قوله يف الفضل

الغضب ملا يوجد يف النفس، وجد :  املَوِجدة))جدته عليهنمن شدة مو((: قوله
 .يِجد وجدا وموِجدة أيضا

: وقيل. الذي يضرب لونه إىل اخلضرة ما هو:  األورق))هل فيها من أَورق((: قوله
 .ومجعه ورق. إىل السواد

                                     
 

 .سِمن: وتفَتَّق. كفتا: يف األصل )١(
 ).١٤٤٢/١٤١ رقم ٢/١٠٦٧(واملثبت من صحيح مسلم . الوداد: يف األصل )٢(
 .العزل: ولعله سقط: كذا يف األصل )٣(
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س يف احلج وغريه، وهو املَعلَم الذي جيتمع إليه النا:  املَوِسم))إىل املَوسم((: وقوله
 .من السّمة وهي العالمة

 . مؤِكله هو الذي جيعل غريه يأكله))لعن آكل الربا وُمؤِكلَه((: قوله
 .وفَد إذا قصد.  هم القاصدون يف الغالب)) الوفْد)١(وأجيزوا((: قوله
 خمففة الكاف أي تركت، أي ))فإنك إن أُعطيتها عن مسألة ُوِكلْت إليها((: قوله

. وِكل فالن إىل نفسه أو غريه بتخفيف الكاف وكْالً ووكوالً: يقال. مل تعن عليها فتعجز
أُوكَّلُه  (-مشددة الكاف  -وكَّلت فالنا بأمر كذا : ويقال. واألمر موكول إىل رأيك

. إظهار العجز: والتوكل.  واالسم الوكالة، والوكالة بفتح الواو وكسرها)٢()توكيالً
كْالنواالسم الت. 
وكَس الشيء يِكس : يقال.  أي نقصان وال زيادة))ال وكْس وال شطَط((: وقوله

 .وكْسا إذا نقص، ووِكس الرجل يف البيع وأُوِكس إذا خِسر أو غُِبن
 أعطى ))ووداه رسول اهللا ((.  أي يعطوا ديته))إما أن يُدوا صاحبكم((: قوله

 .ديته ودى يِدي فهو واٍد
احلُِلي املصنوع من الدراهم، :  اَألوضاح))قتل جارية على أَوضاح هلا((: قوله

الدّرهم : والوضح. حلي من احلجارة: وقيل فيها. وقد قيل إهنا اخلالخيل. واحدها وضح
 .الصحيح

 ))يبلغه(( و- بفتح الياء وضم الالم وسكون الباء ))فلعل بعض من يبلغه((: قوله
 أي أمجع له )))٣(أوعى له من بعض من مسعه(( وكسر الالم مشددة بضم الياء وفتح الباء

وعى وأوعى، إال أن أوعى هذا الذي يف احلديث من وعى وليس من . يقال منه. وأحفظ
 .أوعى؛ ألن أفعل ال يأيت من رباعي

                                     
 

 ).١٦٣٧ رقم ١٢٥٨_ ٣/١٢٥٧(ثبت من صحيح مسلم وامل. أجيز: يف األصل )١(
 .تكررت باألصل )٢(
 ).١٦٧٩ رقم ١٣٠٦_ ٣/١٣٠٥(واملثبت من صحيح مسلم . معه: يف األصل )٣(



 
 
٣١٣ املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

 أي مما مل يسرع املسلمون إليه خبيلهم وال ))مما مل ُيوِجف عليه املسلمون((: قوله
أَوجف يوِجف : يقال منه. اإلسراع:  يؤخذ حبرب وال مزاولة واإلجيافإبلهم، أي مل

 .إجيافًا
وقيل هو مجع وطيسة وهي .  قيل إن الوطيس مفرد))اآلن حِمي الوِطيس((: قوله

شيء يشبه : وقيل. هو التَّنور الذي خيبز فيه: وقيل. حجارة مدورة حمماة ال يستطاع مسها
تدت احلرب، مث استعار الوطيس لشدة حره، وهذا من بديع واملراد اآلن اش. التنور

 .االستعارات
 أي مجعت أخالطها من الناس، وهم األوباش ))ووبَّشت قريش أوباشها((: قوله

 . أي سِفلهم وأرذاهلم))هل ترون أوباش قريش((: وكذلك. واألوشاب أيضا
وأصل هذا . صك وال يرزأك أي لن ينقُ))فإن اهللا لن يِترك من عملك شيئًا((: قوله

 .من اإلفراد، وترت فالنا أي أفردته، أو أفردته ممن قتلت له، وهو نقص يف احلقيقة
الشاة اليت :  واملَوقوذة)١()مبعىن موقوذ ())وإن أصابه بعرضه فقتل فإنه وِقيذ((: قوله

ا أي ضربه حىت وقَذَه يقِِذُه وقْذً: ويقال. ضربت باخلشب حىت استرخت وماتت بعد
 .ووقذ القوم النعاس إذا غلبهم. استرخى

 نقرة العني، )٣( الوقْب)))٢(ولقد رأيتنا نغترف من وقْب عينيه الدهن((: قوله
 .جيتمع فيها املاء_ وكذلك هي من اجلبل نقرة 

 أو )٤(الشرائح تشمَّس:  مجع وشيقة، والوشائق))فتزوَّدنا من حلمه وشائق((: قوله
 .لى قليالً مث ترفعتغ

                                     
 

 .تكررت يف األصل )١(
_ ٣/١٥٣٥(واملثبت بنحو ما يف صحيح مسلم . نعترف من وقت عينبه الذهن: يف األصل) ٢(

  ).١٩٣٥ رقم ١٥٣٦
 .لوقتا: يف األصل )٣(
 .مشس: يف األصل )٤(
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إن آدم ((: ويف احلديث.  أي طرحناه على األرض مغلوبا)))١(حىت وهصناه((: قوله
 )٣( كأنه رمى به إىل األرض رميا عنيفًا والوهص)) اهللا)٢(حني أهبط إىل األرض وهصه
 . ووِطئته مبعىن)٥( الشيء ووقَصته)٤(وهصت: أيضا الكسر أو الوطء، يقال

: )٦(ومنه قيل للداخل على الشَّراب.  معناه دخلت))فلما وغَلَت يف بطين((: لهقو
 ))إن هذا الدين متني فأوغل فيه برفق((: ومن هذا احلديث. الواغل إذا مل يدع إليه

 .واإليغال أيضا السري احلثيث
 ءيا املياثر مجع ميثرة، وأصلها موثرة فقلبت الواو ))وانا عن املَياثر((: قوله

النكسار ما قبلها، وهي شبه الوساد حمشوة قد تكون من احلرير وغريه يتخذها الراكب 
 .يف السَّرج حتته، هذا أحسن ما رأيت يف هذا املعىن، وقد أكثر يف تعبريها

وجم :تقطيب الوجه وترك الكالم حتَزنا، يقال:  الوجوم))أصبح يوًما واًمجا((: قوله
 .يِجم وجوما
: واِمليسم. احلرق بالنار عالمة أو ما أشبهه:  الوسم))لعن اهللا الذي وسمه((: قوله

 .العالمة وكذلك السّمة: والوسم. حديدة حيمى عليها النار ويصنع هبا ذلك
. اليت تصل شعرها تدلسا:  الواصلة))لعن اهللا الواصلة واملستوصلة((: قوله
واملوصولة أيضا اليت يوصل . أو أن يصنع هلااليت تطلب أن تصنع ذلك : واملستوصلة

وصلت : أوصلت الشعر إىل الشعر كما يقال: واملُوصلة اليت توصل الشعر، يقال. شعرها
 .الشعر بالشعر

                                     
 

 ).١٩٦٨/٢٢ رقم ٣/١٥٥٩(واملثبت من صحيح مسلم . وهضناه: يف األصل )١(
 ).وهص(واملثبت من النهاية . بالضاد املعجمة: يف األصل )٢(
 ).وهص(واملثبت من النهاية . بالضاد املعجمة: يف األصل) ٣(
 .)وهص(واملثبت من النهاية . بالضاد املعجمة: يف األصل) ٤(
  ).وهص(واملثبت من اللسان . رفضته: يف األصل)٥(
 ).وغل(واملثبت مبعىن عبارة اللسان . السرب: يف األصل )٦(



 
 
٣١٥ املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

 ))واملوشومات(( ويروى ))املومشات(( ىووير ))واملتومشات لعن اهللا الوامشات((: قوله
.  نسبة الفعل حد الواصلة واملستوصلة بكسر الشني وفتحها،وحده يف))املوِشمات((و 

: والوشم آثاٌر كن يوخزهنا يف أجيادهن بإبرة أو حنوها مث يصنعنه بكحل أو شبهه، واِملِشم
 .احلديدة اليت يصنع هبا ذلك

 أي حىت يدِويه أي ميكن فيه داء، ))ألن ميتلئ جوف الرجل قَيًحا حىت يِريه((: قوله
 ِريوي مثل الرمي-الياءبتشديد -ورجل مرِريه إذا أدوى جوفه .  وهو الواه يروقد و
: ووراه وريا إذا أفسد جوفه، ويقال. وِري اجلوف واإلنسان والدابة: ويقال. القيح وأكله

ِعرالكلب إذا س ِري١ (و(. 
 -بفتح اهلاء-وهلَ :  أي ذهب ومهي، يقال))فذهب وهلي إىل أا اليمامة((: قوله

 يهلُ -بكسر اهلاء-ووِهلَ . إذا ذهب ومهه إليه: -بسكون اهلاء-ىل الشيء يِهلُ وهالً إ
 .إذا غَِلطَ وكذلك إذا فَزع فهو وِهل ومستوِهل: -بفتح اهلاء-وهالً 

: الولدان: ويقال.  مجع وليد، وقد مجع على ولْد))فاستقبله ِولدان املدينة((: قوله
ولَدت األنثى وولَّدها غريها إذا نشِِب : ليدا يكون مبعىن مولود، يقالصغار الصبيان؛ ألن و
إن : وقد قيل. والولَد يكون واحدا ومجعا وكذلك الولْد. حان والدها: هلا ذلك، وأَولَدت

استقبله خدم ((: ويف حديث آخر.  والِولدان أيضا اخلدم)٢()أُسد(الولد مجع ولَد كأَسد و
 . والوليدة جتمع على والئد))املدينة

وجر وأَوجر مبعىن واحد، : يقال.  أي صبوا يف فمها كله)٣())مث أَوجُروها((: قوله
 .ما يصب يف الفم كله، وأصله الدواء: )٤(والوجور

                                     
 

الِوراية داء يأخذ يف الرئة يأخذ منه ) روى(ويف اللسان . السَّعال: والسَّعار. شعر: يف األصل )١(
 .فلعله منه. ا هـ. السعال فيقتل صاحبه

 .مجع ولَد ولْد): ولد(يف اللسان والقاموس كذا ضبطها باألصل، و )٢(
 ).١٧٤٨/٤٤ رقم ٤/١٨٧٨(واملثبت من صحيح مسلم . أوجزوها: يف األصل )٣(
 .بالزاي: يف األصل )٤(
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٣١٦
 

 هذا الفعل حيتمل الذم واملدح وهو إىل الذم ))وال ُيوجل الكف ليعلم البث((: قوهلا
م األول؛ فإنه ذم على جواز املدح؛ ألهنن استوطن وصف األحوال، وقد أميل ملناسبة الكال

 )١(تكون األحوال مذمومة كلها، وقد تكون ممدوحة، وقد تكون ممتزجة، فعلى املدح تريد
أنه ال يقيس عيبا إن كان هبا وحنو ذلك، وعلى الذم تريد أنه ال يتفقد أحواهلا من مرض 

 . وغريه
 . اللنب)٣( األوطاب مجع وطْب وهو ِزق)))٢(خضواَألوطاب ُتم((: قوهلا
. ترديد الصوت اجلهري: والولْولَة.  أي ترددان أصواما))فانطلقتا ُتولِْوالن((: قوله

 .ومن زعم أنه ترددان الويل فقد وهم
توذَّف يتوذَّف توذُّفًا إذا مشى :  يقال- بذال معجمة ))مث انطلق يتوذَّف((: قوله

 .أسرع: ويقال. تبختر: توذف: ويقال. اربا خطاه هازا منِكبيهمق
 . هن الفواجر، الواحدة مومسة)))٤(حىت تريه املُوِمسات((: قوله
 بكسر الواو وضمها أي ذا ود، فحذف ))كان ودا لعمر بن اخلطاب((: قوله

دادة وودادة ومودَّة وِددت ودا وِودا وو: ويقال. املضاف وأقام ما أضيف إليه مقامه
 .وفالن وِديدي وودوِدي ومودوِدي ووادّي، وجيمع على أَِودّ. وموِددة

وِصب يوصب : يقال. املرض:  الوصب))ما يصيب املؤمن من وصب((: قوله
 .وصبا

 . يعين دعوى اجلاهلية، الضمري عائد عليها))دعوها فإا ُمنِتنة((: قوله
 اليت لوهنا يضرب إىل خضرة أو إىل )٥( الورقاء))كأين أنظر إليها ناقة ورقاء(( :قوله

 .ورق، والورقة لوهنا:  واجلمع))هل فيها من أَورق((: وكذلك قوله. سواد
                                     

 

 .يريد: يف األصل )١(
 ).٢٤٤٨ رقم ١٩٠٢_ ٤/١٨٩٦(واملثبت من صحيح مسلم . متخص: يف األصل )٢(
 ).بوط(رق واملثبت من النهاية : يف األصل )٣(
 ).٢٥٥٠ رقم ١٩٧٨_ ٤/١٩٧٦(واملثبت من صحيح مسلم . املونسات: يف األصل )٤(
 ).ورق(انظر اللسان . الوقاء: يف األصل )٥(



 
 
٣١٧ املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

ورَّيت اخلرب أُورّيه : تقول.  أي تظاهر بأنه يقصد غريها))إال ورَّى بغريها((: قوله
 .رت غريه كأنك قد جعلته وراءكتوِرية إذا أخفيته وأظه

ومنه .  أي داخلني يف شدة احلر)) يف حنر الظهرية)١(بعدما نـزلنا ُموِغرين((: قوله
 .اللنب يسخن حبجارة حمماة: يف صدره عليَّ وغْر أي توقد إحنة وعداوة، والوغري: قوله

جلمال ا: الوضاءة .  أي حسنة مجيلة)))٢(لقلما كانت امرأة قط وضيئة((: قوهلا
 .واحلسن

: يقال.  أي يستنبطه ويستخرجه))هذا الذي كان يستوشيه وجيمعه((: قوله
استوشي الرجل فرسه يستوشيه استيشاء وأوشاه يوشيه إيشاًء إذا استحثه بعِقِبه أو بسوط 

وحيتمل أن يكون يستوشيه من الوشي أي ينمّقه . وشبهه ليخرج ما عنده من اجلري
 .ني من جنسهويزينه عند السامع

 .دخل: ولَج يِلج ولُوجا.  أي تدخلها)) اجلنة)٣(أول ُزمرة تِلج((: قوله
وجب احلائط وغريه يِجب : يقال. السقوط: بةج الو)) مسع وجبة)٤(إذا((: قوله

 .تغيَّر: ووجب التمر يِجب وجوبا. وجبة أي سقط
 .وويس أصغر منها. ترحم: والويح. تنوح: ويلال:  يقال))ونس ابِن مسية((: قوله
أوعب القوم إذا : يقال.  أي مجعته واستوفيته))قد استوعبت ذلك املاء((: قوله

وجاء الفرس بركض وِعيب أي بغاية . جاءوا جبملتهم، واستوعبت الشيء استقصيته مجعا
 .ما عنده من الركض

                                     
 

 ).٢٧٧٠ رقم ٢١٣٧ _ ٤/٢١٢٩(واملثبت من صحيح مسلم . موخرين: يف األصل )١(
 ).٢٧٧٠ رقم ٢١٣٧_ ٤/٢١٢٩(واملثبت من صحيح مسلم . وضنة: يف األصل )٢(
 ).٢٨٣٤ رقم ٤/٢١٨٠(واملثبت من صحيح مسلم . يلج:  األصليف )٣(
 ).٢٨٤٤ رقم ٢١٨٥ _ ٤/٢١٨٤(واملثبت من صحيح مسلم . إذا: يف األصل )٤(
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٣١٨
 

 حرف الياء
املراد ميين منسوب إىل اليمن فخفف الياء؛ ألن األلف  ))اإلميان ميان((: قوله 

 .عوض منها، وقد حكى سيبويه أنه جيمع بينهما
أراد األنصار : واملراد بذلك مكة واملدينة إذ مكة من ِتهامة، وِتهامة من اليمن وقيل

 .ألنه من عرب اليمن
 . أي االبتداء باليمني)) التيمُّن)١ (ليحب((: قوله
تيمَّم يتيمَّم تيمما، : يقال. القصد والتعمد:  التيمم))ل اهللا آية التيممفأنـز((: قوله

 .مث قصره العرف الشرعي على قصد الصَّعيد، ومثله كثري
ورفع إصبعه اليمىن اليت تلي اإلهبام ويده اليسرى على ركبته باسطها ((: قوله

الواو واو احلال، وجيوز أن تكون  مرفوعا على االبتداء و))يده اليسرى(( يكون ))عليها
 يرفع وينصب، والرفع ))باسطها(( وكذلك ))إصبعه(( معطوف على ))يده((الواو عاطفة و 

: على االبتداء أي وهو باسطها عليها، والنصب على احلال من الفاعل املضمر يف قوله
 . غري حمضة؛ ألنه اسم فاعل))باسطها(( وتكون اإلضافة يف ))رفع((

اليت :  كذا وقع، واملعروف أيتمت فهي موِتِم، واملُوِتم))أخربته أا مومتةو((: قوله
وقد يتم . هلا أوالد هلك أبوهم؛ ألن اليتم يف األناسي بعدم الوالد، ويف البهائم بعدم األم

 .الولد ييتم يتما ويتما
وهو : وقيل.  هو اسم مدينة النيب ))حىت قدم على نفر من أهل يثْرب((: قوله

 بطابة وقد مساها رسول اهللا . اسم أرضها، مسيت باسم أحد العمالقة نـزهلا أول
 كما )٢((...) فرارا من توايل الكسرات و-بفتح الراء-وطَيبة والنسب إليها يثِْريب وأَثْريب 

عله نسبو إىل سلَمة سلَمي وإىل ثَمرة ثَمري، وكان ينبغي أن يذكر يف حرف الثاء ولكن ف
بتاء مثناة  -يترب : ومث يثرب أخرى قرية باليمامة، ويقال فيها. املتقدمون فلم أرد الشذوذ

 .يترب اسم ملوضع ببالد سعد:  وقيل-
                                     

 

 ).٢٦٨ رقم ١/٢٢٦(واملثبت من صحيح مسلم . جيب: يف األصل )١(
 .الياءات: كلمة غري واضحة لعل مكاهنا )٢(



 
 
٣١٩ املفِصح املُفِهم واملوضح املُلهم ملعاين صحيح مسلم

 أي الذي حتقق وحصل عنده اليقني الذي ال خياجله ))فأما املؤمن أو املوقن((: قوله
 .أيقَن يوِقن إيقانا فهو موِقن: يقال منه. شك

 أينعت الثمرة إذا أدركت واستحقت اجلُداد، تينع ))ومنا من أَينعت له مثرته((: قوله
ومها ]. ٩٩:األنعام[﴾وُينِعه﴿﴾ وينِعِه﴿وقد قرئ . وتيِنع ينعا وينعا وينوعا وأينعت مثله

احب  ومجع يانع ينع كص)٢( واليانع والينيع مثل الناضج والنضيج)١(مثل النَّضج والنضج
ومل أره . ينعت إذا أخضرت وأورقت، وأينعت أدركت: وصحب وقد فرق بعضهم فقال

 .ملن يعول عليه
 هو حلف أصله أَيمن، وهو عند ))وأَيُم اهللا ما أتيناهم حىت هزمهم اهللا((: قوله

سيبويه اسم موضوع للقَسم مشتق من اليمن وألفه ألف وصل، وليس يف الكالم ألف 
وهو عند الكوفيني مجع ميني وألف ألف قطع .  غريها وتابعه أهل البصرة)٣ (وصل مفتوحة

 وقد تحذف الياء -كما يف احلديث-أمي اهللا :  وقد حيذف منه النون فيقال-وهو األظهر-
وقد . م اهللا، وِم اهللا: وقد تبقى امليم وحدها مضمومة ومكسورة فيقال. أَم اهللا: فيقال
 . وقد يفتحوهنما وقد يكسروهنما-يم والنونبضم امل-من اهللا : يقولون

 .وهو على ليلتني من مكة. أَلَملَم:  ويقال))وألهل املدينة يلَملَم((: قوله
 أي الذي ارتفع سنه إىل االحتالم وأشرف ))خل عليك الغالم اَأليفَعدإنه ي((: قوله

: أيفاع ويفَعة أيضا وقد قيلأيفع الغالم فهو يافع، وغالم يفَع ويفَعة، وغلمان : يقال. عليه
 .موضع إن يفعة مفرد ال مجع له، وبتحقيق هذا

 امليسور واملعسور مصدران خرجا ))كنت أَقْبلُ املَيسور وأجتاوز عن املعِسر((: قوله
واملعىن أقبل عطاء امليسور وأجتاوز عن . على مفعول؛ ألهنما مل يسمع منهما ثالثي متعد

 . يكون املعىن أجتاوز عن ذي اإلعسار وأقبل من ذي اليسارمطل أو عذر املعسور، أو

                                     
 

 ).نضج(يب من اللسان مجيعها باألصل باحلاء املهملة، والتصو )١(
 ).نضج(مجيعها باألصل باحلاء املهملة، والتصويب من اللسان ) ٢(
 .واملثبت من الصحاح. مفتوح: يف األصل )٣(
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 نصب احلال وإن ))يًدا((بعته يدا بيد فتنصب : يقال.  معناه مناجزة))يًدا بيد((: قوله
تنصب . كلمته فاه إىل يف: كان غري مشتق؛ ألنه وقع موقع املشتق وهو مناجزة، كقولك

 . نصب احلال ألنه وقع موقع مشافهة))فاه((
 وبالرفع، ))اليهود(( رويناه بنصب ))يا رسول اهللا اليهود والنصارى؟: قلنا((: هقول

أتعين اليهود والنصارى؟ والرفع على االبتداء، وجيوز : النصب على إضمار فعل كأنه قال
 أنتبع سنن اليهود؟: فيه اخلفض على تأويل

جل ييم فهو ميموم إذا وقد يمَّ الر. البحر:  اليم))وأشار بالسبابة يف اليمّ((: قوله
 .قُِذف يف البحر
 أي يابس الشَّجب لقلة املاء، أي غايته أن يبل ))لو أين أفرغته شِربه ياِبُسه((: قوله

 .اجللد وال ينتهي إىل فمه منه شيء خيرج
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